Intelligens kapacitás

ALPHA evo
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ALPHA evo
4200 / 5100
MŰSZAKI ADATOK
Ì Tartály: 4200 / 5100 l
Ì Motorok: Deutz, 6-hengeres 245 LE / 160 kW
(Stage V / Tier 4 final) vagy Deutz 6-hengeres 217 LE /
160 kW (Tier 3a) – az adott ország előírásaitól függően
Ì SCR (szelektív katalitikus redukció) és aktív
DPF (dízelrészecske-szűrő) az európai
környezetvédelmi szabványoknak megfelelően.
Ì Sebességváltó 3 menetvezérlési üzemmóddal:
Közút, Szántóföld, Lejtő/Emelkedő
Ì Vezérlőegység: HC 9600, HC 9700 vagy ISOBUS
Ì TurboFiller: Nagy kapacitás, egyszerű kezelhetőség
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Az ALPHA evo minden permetezési feladatra alkalmas. Könnyű, mozgékony és
könnyen irányítható, mégis fajlagosan páratlan munkateljesítményre képes

Ì Folyadék rendszer: DynamicFluid4

Ezt az önjáró permetezőgépet arra optimalizáltuk, hogy kapacitása és kiváló teljesítménye elérhető árral párosuljon. A kijuttatási
precizitást és sebességet intelligens funkciók sora – például az
automatikus magasságszabályozás, nyomtávállítás vagy a lengőrugózás – garantálja. Minden az EvoCab kezelőfülke belsejéből
vezérelhető. A csúcstechnológiát képviselő belső teret, remek

Ì Nyomtáv: Manuálisan állítható híd:
182-332 cm
Hidraulikusan állítható híd: 180280 cm és 220-320 (HTA)

kilátást és letisztult felhasználói felületeket integráló fülkét a kényelem, a hatékonyság és a biztonság összetett szempontrendszere alapján terveztük. A fülke kiváló minőségű belső levegőjétől
kezdve az átlag alatti üzemanyag-fogyasztásig és vegyszer-felhasználásig minden jellemzőben a kezelő és környezet iránti
felelősségérzetünk fejeződik ki.

Ì Szabad hasmagasság: 120 / 165 cm

Ì Szórókeretek: ALU szórókeret: 24-44 m,
DELTA FORCE: 24-39 m, TWIN FORCE: 18-36 m
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Teljes kontroll a kezelőfülkéből
A kezelőülés jobb oldalán elhelyezkedő
SprayCenter permetezésvezérlővel – a
gépben rejlő lehetőségeket optimálisan
kihasználva – minden permetezési és
hidraulikus funkció a fülke belsejéből
működtethető.
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Kezelői biztonság
Annak érdekében, hogy a kezelő számára
optimális kilátás nyíljon minden irányba,
az ALPHA evo fejlesztésekor 3-oszlopos
fülkekialakítást alkalmaztunk, amely több
mint 320°-os akadálytalan kilátást biztosít,
ugyanakkor a 4-es kategóriás szabvány
szerinti legnagyobb biztonság valósul meg.

Vegyszer-megtakarítás és az
elsodródás minimalizálása
Azáltal, hogy a növényvédőszer-felhasználást akár 30%-kal, a vegyszerelsodródást
pedig akár 80%-kal képes csökkenteni, a
TWIN FORCE szórókeret a legjobb megtérülést mutató befektetések egyike mind
pénzügyi, mind pedig környezetvédelmi
szempontból.

Kényelem és rugalmasság
Annak érdekében, hogy Ön a szántóföldön
rugalmasan tudjon alkalmazkodni a feladatokhoz, az ALPHA evo hidraulikus nyomtávállítással is rendelhető, ami a FloatRide
pneumatikus rugózással együtt kimagasló
komfortszintet valósít meg.
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ALPHA evo

Az EvoCab kezelőfülke
– Kényelem és biztonság

Az EvoCab kezelőfülkét a teljesítmény, a kezelői kényelem és
a biztonság együttes szempontrendszere alapján terveztük.
A korszerű Ergonomikus kialakítások, a Vizuális paraméterek (kilátás) és az Optimalizált környezet (EVO) együttese
biztosítja a kezelői kényelmet, termelékenységet és biztonságot. Az EvoCab fülke a HARDI ideális kezelői környezet
megteremtése iránti elkötelezettségét demonstrálja.

Ergonómia
A csúcstechnológiát képviselő
EvoCab fejlesztésekor az ergonómiát helyeztük a középpontba. A
tágas fülke minden jellemzője – a
kényelmes kezelőüléstől kezdve a
kezelőbarát SprayCenter vezérlőegységig – a maximális kezelői
kényelemnek van alárendelve.

Biztonság és egészség
A kezelő védelme érdekében
az EvoCab fülke kialakítása a
levegőszűrés, nyomásszabályozás, por, aeroszolok és gőzök
elleni védelem tekintetében 4-es
kategóriájú műszaki szabványoknak megfelelően történt.
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Kilátás
Az egyedi 3-oszlopos kialakítás
rendkívül jó kilátást biztosít. Körben
mindenhol színezet üvegfelületek
találhatók, még a fülke hátulján
is. A kezelő több mint 320°-ban
szabad rálátással rendelkezik minden műveletre, így a zavartalanul
figyelemmel kísérheti a szórókeretek munkáját is.

Optimalizáció
A tágas EvoCab mind kényelem,
mind biztonság tekintetében optimalizált. A bőséges teljesítménnyel
rendelkező klímaberendezés extrém
időjárási körülmények között is
megfelelően működik, és a fülke
kellemes, csendes és stresszmentes munkakörnyezetet biztosít.

Kényelmes kezelőülés
Annak érdekében, hogy még a
kedvezőtlen körülmények között
ledolgozott hosszú műszakok
is elviselhetők legyenek, az
EvoCab fülke teljes körűen állítható rugós üléssel rendelkezik.

Utasülés
Az instruktori ülés a kezelőtől
balra helyezkedik el, alatta
pedig egy beépített, léghűtéses
élelmiszertároló található.
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Vezérlőközpont
– Integrált intelligencia

Az ALPHA evo testre szabható funkciók
egész sorát kínálja az optimális permetezési
teljesítmény és pontosság érdekében.
Az ALPHA a permetezőgépek piacán az egyik legsokoldalúbb nagyteljesítményű önjáró permetezőgép.
A SprayCenter permetezésvezérlő egy szinte ujjal vezérelhető multifunkciós
joysticket és egy 12.1” méretű HC 9600-as vagy egy 13” méretű HC 9700-as
érintőképernyős kijelzőt foglal magában. Minden fontos információ egyetlen
képernyőn történő integrálásával, az osztott képernyős megjelenítés segítségével a permetezési vagy egyéb, azzal egyidejű folyamatok szimultán nyomon
követhetők. A kezelő számára folyamatosan biztosított a teljes áttekinthetőség.

Intelligens permetkijuttatás
A fölösleges vegyszerkijuttatás visszaszorul a GPS-vezérelt AutoSectionControl
automatikus szakaszvezérlésnek köszönhetően, ami a manuális sorvezető
alkalmazást egészíti ki. Az AutoSectionControl automatikusan nyitja és zárja a
megfelelő szórókeretszakaszokat annak érdekében, hogy a forgón vagy egyéb
szabálytalan területeken minimalizálja a felülkezelést. Ez nem csak a tulajdonos gazdasági érdeke, hanem
környezetvédelmi érdek is.
ISOBUS-kompatibilitás
A HC 9600 és a HC 9700 teljesen
ISOBUS-kompatibilisek.

Intelligens permetezőgép-működés:
A HC 9600 és a HC 9700 vezérlőegységek
szabályoznak minden intelligens permetezési
funkciót, így az automatikus kormányzást, nyomkövetést, keretmagasság-szabályozást és a szakaszvezérlést, valamint más, olyan automatikus
műveleteket, mint a tartálytöltés, keverés vagy a
mosás. Nagyon hatékony eszköz az adatnaplózásra, adattárolásra és a szántóföldi adatok jobb
útvonalkövetést, talajtérképezést és kijuttatási
precizitást szolgáló feldolgozására.
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SprayCenter permetezésvezérlő
Minden permetezési és hidraulikus funkció vezérlése az EvoCab fülke kényelmes
belsejéből történik. Az elsődleges fontosságú kapcsolók könnyen elérhető helyen,
az ülésre épített jobb oldali SprayCenter
permetezésvezérlőn, míg a másodlagos
kapcsolók közvetlenül a kezelő feje felett
találhatók.
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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 vezérlőegység lehetőséget biztosít az Ön
által használt precíziós gazdálkodási szoftverhez illeszkedő
táblatérképek használatára. Az AutoSectionControl rendszer
funkcióin alapulva a HC 9700 lehetővé teszi a szórókeretszakaszok automatikus működtetését a táblatérkép adatai
alapján. A felülkezelések elkerülése csökkenti a költségeket,
és kíméletesebb a környezethez. A táblatérképek használata a
rossz látási körülmények (por vagy sötétség) közepette történő
munkavégzést is megkönnyíti.
A táblatérképeken alapuló permetezés előnyei
Ì Nagyfokú kijuttatási pontosság
Ì Kisebb mértékű vegyszerfelhasználás
Ì Nincsenek felülkezelt területek

6

www.hardi-international.com

Motor

– Nagyobb teljesítmény, kisebb üzemanyag-felhasználás

A korszerű EcoDrive motorvezérlő rendszerünk
nagyobb teljesítményt és nagyobb nyomatékrugalmasságot biztosít, kisebb zaj mellett. Mindemellett
az üzemanyag-fogyasztást is több mint 30%-kal
mérsékli. Az EcoDrive az ALPHA evo permetezőgépen az alapfelszereltség része, és kiválóan
működik együtt a 6-hengeres Deutz motorral.

Hegyes-dombos körülmények
Az EcoDrive a folyamatos szabályozásnak köszönhetően képes egy rögzített menetsebességet
tartani, állandó alacsony motorfordulatszám mellett. Extrém domborzati körülmények esetén egy
opcionális nagyteljesítményű hajtásrendszer képes
50%-kal nagyobb nyomatékot biztosítani.
Három menetmód
A kezelőnek lehetősége van az Alpha evo hajtóművét a mindenkori munkakövetelményekhez
igazítani a következő három menetmód bármelyikének kiválasztásával: Komfort, Normál, Teljesítmény.
A motor
Ì 6-hengeres Deutz 245 LE / 180 kW (Stage V /
Tier 4 final)
Ì 6-hengeres Deutz 217 LE / 160 kW (Tier 3a) –
az adott ország előírásaitól függően
Stabilitás vízszintes talajon
Az olajszállítás az elülső és a hátsó
kerekekhez kiegyenlített.

Kapaszkodás felfelé
A kerekek megcsúszása az olajszállítás
korlátozásával kontrollált, a motornyomaték pedig a hátsó tengelyen
fokozottabb, mint az elülsőn.
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Biztonságos ereszkedés
A kontroll megőrzése érdekében
nagyobb nyomaték kerül az elülső
tengelyre, mint a hátsóra.
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Menet közben
állítható

– 180–280 és 220–
320 cm
Az ALPHA evo a nyomtávszélesség állítása terén páratlan
rugalmasságot biztosít. A különböző nyomvonalak, termények,
táblák vagy közlekedési útvonalak közötti váltás sohasem volt
még ennél egyszerűbb: a nyomtávszélesség hidraulikusan
állítható (kerékmérettől függően) az alábbi tartományokban:
Ì ’S’ változat: 180–280 cm
Ì ’M’ változat: 220–320 cm
A minimális és a maximális szélesség közti 1 méterrel az
ALPHA evo a piacon jelenleg elérhető egyik legrugalmasabban
állítható permetezőgép.
A menet közbeni hidraulikus nyomtávállítás a FloatRide rugózással rendelkező ALPHA evo EcoDrive változatban érhető el.

Szabad hasmagasság
– fix 1,20 m vagy 1,65 m
A 1,20 méteres standard hasmagasságával az
ALPHA evo a legtöbb magas növénykultúrában képes dolgozni, de opcióként elérhető egy
magasabb, (kerékmérettől függően) akár 1,71 m
magas változat is.

Rugózás – stabilitás és egyensúly
Az ALPHA evo alapfelszereltségű spirálrugós felfüggesztése helyett opcióként elérhető FloatRide pneumatikus rugózás páratlan menettulajdonságokat biztosít. A mindkét hídon meglévő 3-légtartályos rendszer kiváló
szórókeret-stabilitást nyújt, és az ALPHA evo lejtőn való kiegyensúlyozott működését is segíti.
Az alvázmagasság és a szabad hasmagasság a tartályban lévő permetlé szintjétől függetlenül állandó.
Az akár 18,5 cm-es egyedi kerékmozgást is lehetővé tevő FloatRide rugózási rendszerrel
az ALPHA evo maximális kényelmet biztosít, még nagy munkasebesség esetén is.
A FloatRide is standard az ALPHA evo 5100 típuson az alapfelszereltség része,
az ALPHA evo 4200 esetében opció.
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A szabad mozgás élménye
– könnyű, fürge és remekül irányítható

Az ALPHA evo-t úgy terveztük, hogy az elülső és hátsó hidak között
a súlyeloszlás megfelelő legyen: a mellső tengelyre valamivel nagyobb súly nehezedik (30 m-es TWIN FORCE szórókerettel a teljes
súly 59%-a), ami tökéletes kompromisszum a menettulajdonságok
és a talajtömörítés szempontjából.

Precíz kormányzás
Az ALPHA evo állandó összkerékhajtással rendelkezik. Háromféle
kormányzási mód közül lehet választani: 2-kerékkormányzás, 4-kerékkormányzás és oldalazó mód, ami például lejtőn a rétegvonal
mentén haladva, csúszós talajon vagy a talajmegóvás érdekében
lehet hasznos. A kormányzási módok közötti váltás egyszerűen
kivitelezhető a fülkéből. A hátsó kerekek váltás utáni irányba állása
automatikus. Közúti közlekedéshez az üzemmód reteszbiztosítással
rendelkezik. Az említetteken túlmenően az ALPHA evo kialakítása
nagyon szűk fordulást tesz lehetővé: a 4200-as típus esetében
4,62 m, az 5100-as esetében 5,65 m a fordulási sugár.
A még magasabb szintű pontosság és kényelem érdekében az
ALPHA evo esetében opcióként rendelkezésre áll AutoSteering
(automata kormányzás) is. GPS-jel használatával minden egyenes
vonalú mozgás az AutoSteering rendszerre bízható.

3 féle kormányzási mód
Állandó 4-kerékhajtás mellett az ALPHA evo 2- vagy 4-kerékkormányzási üzemmódban képes működni.

Mellsőkerék-kormányzás – közúti közlekedés esetén
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4-kerékkormányzási üzemmód – szántóföldi üzemmód

Oldalazó kormányzás – kivételes körülmények
esetén és manőverezésnél
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Nagy kapacitás
– Minden permetezési
feladathoz

Annak ellenére, hogy egy könnyű permetezőgépről van szó,
az ALPHA evo kiemelkedően nagy tartályméreteket kínál
(4200 és 5100 l). Az ALPHA evo tömegeloszlásának optimalizálásával géptömegre számolt fajlagos kijuttatási kapacitás
kiemelkedő szintje valósul meg. A tartály újratöltésére fordított
kevesebb idő nagyobb termelékenységet jelent, anélkül, hogy
ez a működésre negatív hatással lenne, még sáros vagy más
módon kihívást jelentő terepviszonyok mellett is. Nyilvánvaló,
hogy az ALPHA evo egy olyan önjáró permetezőgép, amely
minden permetezési feladatra kiváló.
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Folyadékrendszer
– Gyors és megbízható

Az ALPHA evo folyadékrendszere (DynamicFluid4) korszerű folyadékdinamikával és dózisszabályozással biztosítja a gyors reagálást és az
előirányzott 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 módszerekkel történik.
A DynamicFluid4 processzor másodpercenként 20 alkalommal elemzi
a permetezési adatokat és a kijuttatási mennyiséget megelőző jelleggel
szabályozza, a szivattyú fordulatszámának hajszálpontos állításával.
A teljesítményigény-arányos hidraulikus hajtás rendkívül pontosan
és finoman, de mégis hihetetlenül gyorsan szabályozza a szivattyú
fordulatszámát.
A folyadékrendszer működtethető a kezelőfülkéből vagy a gép mellől, a
talajszintről is.

A membránszivattyú
Az ALPHA evo központi eleme a robusztus és egyszerűen szervizelhető
szivattyú, amely méltán tette híressé a HARDI-t. Ennek a szivattyúnak
a feltalálása képezte azt az alapot, amelyre a HARDI több mint 60

Kiváló szűrők
Ì EasyClean szűrő
(szívóági szűrő)
Ì CycloneFilter szűrő
(nyomóági szűrő)

www.hardi-alpha.com

évvel ezelőtt megalakult. A HARDI volt az első cég, amely membránnal
határolta 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. Specifikusan nagymennyiségű por- és folyadék bekeverésére fejlesztettük ki. Erős vákuum és intenzív keverőhatás
kombinációját kialakítva a garatban minden típusú vegyszert gyorsan
és biztonságosan juttat be. Mindemellett a TurboFiller használata és
tisztítása is egyszerű.
Automatikus tisztítás
A folyadékrendszer tisztítása teljesen automatikus, és a fülkéből
indítható, hogy a kezelő számára gyorsan és egyszerűen, a környezet
számára pedig biztonságosan történhessen. A permetezési feladat után
maradó elhanyagolható maradvány gyakorlatilag kizárja a vegyszerek
általi keresztszennyeződést.

Szívóági szűrő
Az EasyClean szűrő egy nagyteljesítményű 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.

Nyomóági szűrő
A CycloneFilter egy egyedülálló öntisztuló
nyomóági szűrő. A nagysebességű örvénylő
mozgás rendkívül hatékonnyá teszi a tisztítást. Egy egyedülálló regenerációs funkció
lehetővé teszi a szükség szerinti átöblítését.
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Szórókeretek
– Minden igény
kielégítésére

Az ALPHA evo háromféle szórókerettel rendelhető:
Ì A korszerű TWIN FORCE szórókerettel
(lásd a 12-13. oldalt).
Ì A nagyteljesítményű DELTA FORCE szórókerettel
(lásd a 14–15. oldalt).
Ì A robusztus ALU szórókerettel (lásd a 17. oldalt)
Mindegyik rendelkezik saját, egyedi előnyökkel, de mindhárom egyaránt kimagasló teljesítményt nyújt a kijuttatási
pontosság és a sebesség terén.

A TWIN FORCE szórókeret

– a kiemelkedő teljesítmény megnyilvánulása

Kevesebb vegyszer- és pénzpazarlás, kevesebb környezetkárosító hatás
A TWIN FORCE szórókeret a világ legjobb kijuttatási rendszerével
rendelkezik, amely szeles körülmények között is megbízhatóan
működik. Irányított levegőárammal, az irányszög- és légsebesség
kombinált szabályozásával a rendszer képes akár 80%-kal csökkenti az elsodródást. Hatékony elsodródás-csökkentés esetén
– egy vizsgálat alapján – akár 31–76 nappal több permetezésre
alkalmas idővel lehet számolni.

szerre és vízre van szükség. Figyelembe véve az így lecsökkenő
újratöltési időt és a nagyobb munkasebességet, a TWIN FORCE
szórókerettel akár 100%-os permetezési teljesítménynövekedés
is elérhető. Mindezek eredményeként a TWIN szórókeretek mind
pénzügyi, mind pedig környezetvédelmi szempontból kiváló
befektetésnek tekinthetők.
A TWIN FORCE szórókeretek 18–36 m szélességben rendelhetők.

A permetszer penetrációja is javul, még sűrű növényállomány
esetében is, ebből adódóan akár 30%-kal kevesebb növényvédő

A TWIN rendszer előnyei:
Ì Akár 80%-kal csökkenti az elsodródást
Ì Akár 30%-os vegyszer-megtakarítást eredményez
Ì Akár 30%-kal kevesebb víz felhasználását jelenti
Ì Fokozza a permetszer növényállományba történő penetrációját
Ì A permetezési teljesítmény akár 100%-os növekedését
eredményezheti
Ì Vegyszerköltség-megtakarítást jelent
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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
széleskörűen használtak alumíniumot, a keretek tömege – fokozottabb tartósság mellett
– kisebb lett.
Ì Manuális működtetés üzemzavar esetén
Ì Egyszerű kezelés a hidraulikus támasztókerekeknek és az AutoTerrain érzékelőknek köszönhetően

18-36 m

AutoTerrain

AutoSlant

AntiYaw

CSÖKKENTSE AZ ELSODRÓDÁST
A HARDI TWIN SEGÍTSÉGÉVEL

TAKARÍTSON MEG A
VEGYSZERFELHASZNÁLÁSON

TWIN technológia
Két nagyteljesítményű ventilátor hozza létre azt a légfüggönyt, amely
akár 35 m/s sebességű légáram formájában – egy hurrikán erejével
– fejti ki hatását a szórókeret teljes szélességében. A légfüggöny
és a permetfüggöny irányszögének szabályozásával a világ legjobb
kijuttatási rendszere valósul meg, amely gyors, precíz és a költséghatékony permetezést tesz lehetővé, még kihívást jelentő időjárási
körülmények között is.

www.hardi-alpha.com

NegativeTilt

AKÁR

AKÁR

80%

-kal

30%

-ot

Csökkentse a költségeit
Csak vigye fel a permetezési számadatait a HARDI
TWIN kalkulátor alkalmazásunkba, és nézze meg,
hogy mennyi pénzt takaríthat meg a TWIN FORCE
szórókeret használatával.

www.hardi-twin.com
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A DELTA FORCE szórókeret
– Kiváló működési teljesítmény

Kompakt a közúti közlekedésben – széles a szántóföldön
A DELTA FORCE szórókeretet teljesítményre terveztük. Praktikus
és erős kialakítású keret, amely a termelékenység és a teljesítmény jegyében készült. Optimalizáltuk a tömeget és a szilárdságot, hogy létrehozzunk egy nagyméretű szórókeretet, amely
megbízható működést és nagy munkasebességet tesz lehetővé.
A nagy munkaszélessége ellenére a DELTA FORCE szórókeret
összecsukott állapotban mindössze 2,55 m széles. A szórókeret egyszerű, mégis hatékony ingafelfüggesztése kontrollálja a
keretmozgásokat, míg az alacsony tömegközéppont biztosítja a
szórókeret tökéletes egyensúlyát. A mindössze két helyen állítan-

dó DELTA FORCE szórókeret egyszerűen az igényekre szabható
és könnyen karbantartható.
A DELTA FORCE szórókeretek 24–39 m szélességben rendelhetők.
Egy szórókeret – kétféle munkaszélesség: HARDI szórókeretcsukási rendszere – mindössze a legszélső kerettag kinyitásával
vagy becsukásával – lehetővé teszi a kétféle munkaszélességgel
történő permetezést.

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
együttműködve ez a megoldás az elsodródás veszélyét azzal is csökkenti, hogy a szórókeret alacsonyabban működtethető. Azzal is javul a helyzet, hogy
kisebb fúvóka, ebből következően kisebb cseppméret alkalmazható, ami jobb lefedettséget biztosít.
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Anyagoptimalizálás
Mindig keressük a leginnovatívabb anyagkombinációk alkalmazásának a lehetőségeit. Kiváló példa erre
a DELTA FORCE szórókeret. A 39 méteres szórókeret nagyszilárdságú acél központi résszel és könnyű
alumínium külső keretszakaszokkal illetve kitörő
végszakaszokkal készül.

www.hardi-international.com

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
széleskörűen használtak alumíniumot, a keretek tömege – fokozottabb tartósság mellett
– kisebb lett.
Ì Manuális működtetés üzemzavar esetén
Ì Egyszerű kezelés a hidraulikus támasztókerekeknek és az AutoTerrain érzékelőknek köszönhetően

24-39 m

AutoTerrain

AntiYaw

AutoSlant

NegativeTilt

A HARDI DELTA FORCE az ALPHA evo 4200 és 5100 típusokhoz az alábbi méretekben áll rendelkezésre:
3-as csukódású: 39/27/15 m, 36/27/15 m, 36/24/13 m, 33/25/15 m, 32/25/15 m,
Csak az ALPHA evo 5100-hoz elérhető, 3-as csukódású: 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
27 m

39/27/15 m

4m

15 m

5,9 m

2,1 m

2,5 m

36/24/13 m

3m

25 m
2m

33/25/15 m

2,1 m

33/24/13 m

2,5 m

2,1 m

2m

32/25/15 m

1,6 m

2,5 m

27/21/12 m

1,5 m

4,9 m

2,55 m

4,9 m

2,55 m

4,9 m

2,55 m

3m

4,6 m

2,5 m

2,55 m

6,4 m

6,4 m

4,6 m

2m

2,55 m

5,9 m

2,55 m

5,9 m

www.hardi-alpha.com

3,7 m

1,6 m

1,5 m

4,6 m

5,9 m

4,6 m

5,9 m

12 m
2m

2m

3m

2,5 m

14 m

4,6 m

24/12 m

1,6 m

14 m

14 m
27/14 m

2,5 m

15 m

14 m
28/14 m

2m

21 m
4,4 m

4,9 m

15 m
30/15 m

2m

4,4 m

4,9 m

1,6 m

21 m

12 m

4,4 m

25 m

4,4 m

12 m

2,5 m

2,1 m

4,9 m

4,9 m

2m

21 m

12 m

4,4 m

2m

6,4 m

12 m

21 m

2,1 m

4,9 m

12 m

4,4 m

1,6 m

2,55 m

6,4 m
12 m

3m

24 m

15 m

4,9 m

2m

2m

4,9 m

5,4 m

2,55 m

5,4 m

21 m
28/21/12 m

6,4 m

15 m

2,5 m

25 m

13 m

4,9 m

21 m
30/21/12 m

2,55 m

6,4 m
13 m

25 m

3,1 m

4,9 m
15 m

4,9 m

2,1 m

24 m

5,4 m

2,55 m

5,4 m
15 m

24 m

HARDI AutoSelect – a fúvókák
menet közbeni cseréje
A fúvókák automatikus és biztonságos, a vezetőülésből történő cseréje
gyors megoldást nyújt a változó
szántóföldi és időjárási körülményekhez történő alkalmazkodásra.

13 m

4,9 m

3,1 m

5,9 m

6,4 m

2,55 m

6,4 m
13 m

4m

27 m

15 m

5,9 m
24 m

2,1 m

5,9 m

15 m

2,1 m

27 m

6,4 m

2,55 m

6,4 m

27 m
36/27/15 m

15 m

4,6 m

2m

12 m
4,9 m

2,55 m

4,9 m

3,7 m

2m
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Szórókeret-szabályozási rendszerek
– Gyors és pontos kijuttatás

Szórókeret-szabályozási rendszereinket a kiváló keretstabilitás biztosítására terveztük. A permetezés precizitásának és
hatékonyságának kulcsa a stabil szórókeret, különösen akkor, ha alacsony keretmagassággal, nagy munkasebességgel dolgozunk.
A magasság, a dőlés, a billenés és a vízszintes kilengés automatikus szabályozása optimalizálja a szórókeret helyzetét, és csaknem
kizárja a keret talajhoz ütődésének kockázatát. Az elsodródás
veszélyét is csökkenti, ami mind gazdasági, mind pedig környezetvédelmi szempontból kedvező. A vízszintes kilengéseket hidroakkumulátorok csillapítják, amelyek minden egyes keretnyitáskor
feltöltődnek. Mindkét keretszárny egymástól függetlenül, automatikusan szinteződik, akár vízszintes sík alá történő billentéssel. Az
eredmény: rendkívül jó kijuttatási pontosság, még nagy munkasebesség mellett is.
Egy stabil szórókeret csökkenti mind a kezelő, mind pedig a keret
kifáradását. A permetezőgép hosszabb élettartamú lesz, és a

AutoSlant
Az AutoSlant a szórókeret magasságát és dőlését szabályozza.
Ì
Ì
Ì
Ì
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Keretmagasság
Hidraulikus keretdöntés
2 ultrahangos érzékelő
A következő típusokhoz áll
rendelkezésre:
ALU, DELTA FORCE és
TWIN FORCE

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 keretmozgásokat 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 szórókeretdőlés, -billentés

AutoTerrain
Ì Szórókeret-magasság
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 következő kerettípusokhoz áll rendelkezésre:
DELTA FORCE és TWIN FORCE

és -magasság 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 körülmények között tesztelték. Az eredmények igazolták a kiváló teljesítményt, 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.

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 dombháton történő haladáskor hasznos.
AntiYaw
Csillapítja a vízszintes kilengéseket és a kereten ébredő hirtelen erőhatásokat.

www.hardi-international.com

Az ALU szórókeret
– Könnyű, széles és erős

Az alumínium szórókeret – kis tömegének köszönhetően – rendkívül
vonzó megtérülési mutatókkal rendelkezik. A kisebb tömegű keret
kevésbé hajlamosít a vízszintes vagy függőleges kilengésekre, ami
mérsékli a szórókeret és általában a permetezőgép elhasználódását.
A belső bordázat erősíti és tartóssá teszi a szerkezetet, az alumínium
anyagjellemzői pedig a korrózióval szembeni ellenállóképességet is
biztosítják.
A kis súly teszi lehetővé, hogy a nagyobb hatékonyság érdekében
széles kereteket építhessünk.
Az alumínium szórókeret 24 – 44 méteres szélességben,
PENTANOZZLE fúvókatartókkal áll rendelkezésre.

Opcióként szórókeretvilágítás is rendelhető.

www.hardi-alpha.com

Alumínium szórókeret-szerkezet (TR4 24–33 m)

Alumínium szórókeret-szerkezet (RHA 36–40 m és RA 42–44 m)
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Opcionális extrák

PrimeFlow feltöltőrendszer

18

AutoSteering automata kormányzás

Kamerarendszer

Fülkerugózás

Csúszáskontroll: Diff-lock
differenciálás vagy SAPE
szlipszabályzás

Fülke LED világítás + munkalámpák

www.hardi-international.com

Műszaki adatok
Tartály, l

Alap

Alap

Szivattyú 464/12: 334 l/perc

Opció

Opció

ALU 24-44 m,
DELTA FORCE 24-39 m,
TWIN FORCE 18-36 m

ALU 24-44 m,
DELTA FORCE 24-39 m,
TWIN FORCE 18-36 m

Alap

Alap

Motor: Deutz 6-heng. 245 LE / 180 kW (Stage V / Tier 4 final)

Alap

Alap

Motor: Deutz 6-heng. 217 LE / 160 kW (Tier 3a) – az adott ország előírásaitól függően

Opció

N/A

EcoDrive alap

EcoDrive alap

Alap

N/A

AutoSectionControl

E

Hidrosztatikus 4-kerékhajtás (29 vagy 40 km/h)
Spirálrugós felfüggesztés

A

Pneumatikus FloatRide rugózás
Kormányzás
Mechanikus nyomtávállítás, cm
Hidraulikus nyomtávállítás (HTA) – elektronikus vezérlés
Ì ’S’ változat: 180–280 cm (csak FloatRide-dal)
Ì ’M’ változat: 220–320 cm (csak FloatRide-dal)
Fordulási sugár 200 cm-es nyomtávval (vázközép), cm

Alap, 40 cm-es állítási tartomány

Alap, 40 cm-es állítási tartomány

Opció

Opció
530
11.600

Teljes hossz*, m (A)

9,5

10,23

Teljes magasság*, cm (B)

390

395

Szélesség ALU szórókerettel (24–44 m), m (C)

2,55

2,55

Szélesség DELTA FORCE szórókerettel (24-39 m), m (C)

2,55

2,55

Szélesség TWIN FORCE szórókerettel (18-30 m), m (C)

3,00

3,00

Szélesség TWIN FORCE 3.1 szórókerettel (32–36 m), m (C)

3,45

3,45

Nyomtáv HTA híddal** (380/90 R46), cm (D)

D

Alap
4-kerékkormányzás

462

Nyomtáv manuálisan állítható híddal** (380/90 R46), cm (D)

F

Opció
4-kerékkormányzás

9.470

Tömeg (alapgép üresen)*, kg

C

5100

Szivattyú 464/10: 280 l/perc

Szórókeretek

B

4200

182-329

182-329

’S’ változat: 180–280
’M’ változat: 220–320

’S’ változat: 180–280
’M’ változat: 220–320

Tengelytáv, cm (E)

370

430

Hasmagasság (380/90 R46), cm (F)

120

125

Öblítőtartály, l

600

600

Üzemanyagtartály, l

400

400

Feltöltési teljesítmény (víz), l/perc

490

490

Feltöltési teljesítmény (TurboFiller), l/perc

120

120

*	A méret- és tömegadatok az ALPHA evo 36 m-es TWIN FORCE szórókerettel, 380/90 R46 méretű
gumiabroncsokkal és 120 cm-es hasmagassággal rendelkező változatára vonatkoznak
** A minimális nyomtávszélesség szélesebb gumiabroncsok esetében nagyobb (hídtípustól függően)

www.hardi-alpha.com
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FRANCE
Beaurainville
Savigny
Noyers St Martin
USA
Davenport
GYÁRAK
SPANYOLORSZÁG
Lleida

LEÁNYVÁLLALATOK /
HARDI KÉPVISELETEK
IMPORTŐRÖK

HARDI INTERNATIONAL A/S
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.

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.

DENMARK
CÉGKÖZPONT
Nørre Alslev

AUSZTRÁLIA
Adelaide

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev · Denmark · Tel: +45 54 46 48 00 · Fax: +45 54 46 48 12
Email: hardi@hardi-international.com · www.hardi-international.com
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Mi hiszünk egy olyan jövőben, ahol gépeink szinte minden növényre
külön odafigyelve látják el feladatukat.

