
3300 / 4500 / 5500 / 7000

C
O

M
M

A
N

D
E

R
Az intelligens permetezőgép



MŰSZAKI ADATOK

 Ì Tartály:
3300 / 4500 / 5500 / 7000 l

 Ì Vezérlőegységek
HC 8600, HC 9600, HC 8700, HC 9700 vagy ISOBUS

 Ì TurboFiller:
Integrált vegyszerbekeverő, nagy kapacitás

 Ì Folyadékrendszer:
DynamicFluid4 – rövidebb reagálási idő és 
pontosabb kijuttatás a szántóföldön

 Ì Nyomkövetés:
SafeTrack (opció)

 Ì Híd:
Állítható (1,8-2,25 m)

 Ì Szórókeretek:
DELTA: kompakt kivitel, kiváló működési 
teljesítmény, 18-24 m szélességben

DELTA FORCE: a nagyobb sebesség és teljesítmény 
érdekében, 24-39 m szélességben

TWIN FORCE: Levegőrásegítéses 
szórókeretek, 12-36 m szélességben

Koncepció
Az agrotechnológiai gyakorlat folyamatosan változik. A gaz-
dálkodók naponta szembesülnek a kapacitás növelését és az 
üzemeltetési költségek csökkentését követelő kihívásokkal. A 
HARDI annak érdekében fejlesztette ki a COMMANDER vonta-
tott szántóföldi permetezőgépeket, hogy Ön meg tudjon felelni 
ezeknek a kihívásoknak.

A COMMANDER tervezésekor azt tartottuk szem előtt, hogy a gép 
világszerte elégítse ki a professzionális gazdálkodók mai igényeit. 
Ettől a permetezőgéptől azt várják el, hogy élen járjon a kapa-

citás, megbízhatóság, biztonság terén, és optimális, egyszerű 
kezelhetőséget és precíz kijuttatást garantáljon.

A COMMANDER egy csúcskategóriás gép, amely a komoly elvá-
rásokat támasztó gazdálkodók számára készült. A gép bal oldala 
– ahol az összes elsődleges fontosságú kezelőszerv található – 
kiváló példája a funkcionális felépítésnek.

Ismerkedjen meg közelebbről azon funkciók némelyikével, ame-
lyek a COMMANDER-t a vontatott szántóföldi permetezőgépek 
között jelenleg a legjobb választássá teszik.
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Hibátlan kormányzás
A HARDI SafeTrack segítségével többé nem 
kell választania a kis fordulási sugár és a 
stabilitás között. Ez a műszaki megoldás 
garantálja a taposási kár minimalizálását, 
valamint a biztonságos és kezelőbarát 
működést. A SafeTrack garantálja, hogy a 
szórókeret mindig 100%-ban merőlegesen 
álljon a művelőnyomokra. Ez a táblaszéli 
fordulók során is tökéletes kijuttatást 
biztosít. 

Az elsodródás és a 
vegyszerfelhasználás mérséklése
TWIN – Takarítson meg a tervezett perme-
tezési költségeihez képest. A világ legjobb 
permetezőrendszere segítséget nyújt 
Önnek abban, hogy akár 30%-kal csök-
kentse a növényvédőszer-felhasználását, 
valamint nagyobb sebességgel és kisebb 
elsodródással dolgozhasson, ami a gép 
kapacitását akár 100%-kal is növelheti. 
A TWIN rendszer segítségével növelhető 
a permetezéshez rendelkezésre álló idő, 
mivel a permetezést szelesebb időben is 
lehetővé teszi, és így megkönnyíti az Ön 
munkáját.

Magasabb szintű 
permetezési pontosság
A pontosság kulcsfontosságú kérdés a 
permetezésben. A HC 9700 vezérlőegység 
lehetőséget biztosít az Ön által használt 
precíziós gazdálkodási szoftverhez illeszke-
dő táblatérképek használatára. 

 Ì Nagyfokú kijuttatási pontosság

 Ì Mérsékeltebb vegyszerfelhasználás

 Ì Nincsenek felülkezelt területek

A folyadékrendszer 
intelligens szabályozása
A COMMANDER „i” egy továbbfejlesztett 
FluidBox egységgel rendelkezik, amely elöl, 
a munkazónában helyezkedik el. Funkcio-
nális kialakításának köszönhetően a kezelő 
gyorsan és egyszerűen tudja elindítani a 
kívánt műveletet.

 Ì A SmartValve szelepek egyszerű mű-
ködtetése

 Ì A töltés, keverés, permetezés és tisztí-
tás vezérlése
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A COMMANDER erősített vázszerkezetét és hídjait a legna-
gyobb igénybevételt jelentő szántóföldi és közúti körülmé-
nyek között történő, nagy haladási sebességre terveztük, 
így ezek a gépek készen állnak a professzionális gazdálko-
dók által támasztott legnagyobb elvárások teljesítésére.

A platform kompakt és nagyon könnyen megközelíthető, 
így akadálytalan hozzáférést biztosít a permetlétartály nyí-
lásához. A hátsó lemez és a padlólemez eltávolítható, így 
könnyen elérhetővé teszi a folyadékrendszer 
és az elektromos rendszer alkatrészeit.

Alacsony tömegközéppont
A kizárólag acélelemekből összeállított vázszer-
kezet a polietilén tartállyal tökéletes összhangban, a lehető 
legmélyebben van elhelyezve, ami alacsony tömegközép-
pontot biztosít.

Az 500 literes tisztavizes tartály a hátsó híd felett található, 
és ezáltal extra stabilitást nyújt.

Vázszerkezet
Nagysebességű haladáshoz tervezve

Rugózott keréktengely és vonórúd
A HARDI COMMANDER opciós felszereltségként rendelhető egyedülálló hidraulikus rugó-
zási rendszerrel is. Az erős hidraulikus munkahengerek felveszik a lökésszerű terhelést, 
és nem engedik átterjedni a szórókeretre és a traktorra. Ez kiváló menettulajdonságokat 
biztosít nagy vonulási és munkasebesség esetén.

A COMMANDER 7000 literes változatán az alapfelszereltség részét képezi a teljesen 
rugózott vonórúd és keréktengely. Az 5500 literes változaton a keréktengely-rugózás 
opcióként rendelhető. A permetezőgépről a vonórúdon át a traktorra ható összes felfelé 
és lefelé irányuló terhelést az alvázba épített gumiblokkok csillapítják.

Csúcsminőségű felületkezelés
Az alváz és az egyéb acél alkatrészek cink-foszfát 
fürdős kezelést kapnak, amit csúcsminőségű 
porfestés követ. Ez a felületkezelés kiváló védel-
met biztosít a vegyszerek és az időjárás korrozív 
hatásaival szemben.
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Hosszított vonórúd
Az 5500 és a 7000 literes változaton az alapfel-
szereltség részét képezi a hidraulikusan működtet-
hető támasztóláb, amely a traktor egyik kihelyezett 
hidraulika szelepével működtethető. Ez biztosítja a 
permetezőgép könnyű és biztonságos fel- és lecsat-
lakoztatását.

Az 5500 és a 7000 literes tartállyal, 36 m-es TWIN 
szórókerettel rendelkező változatoknál opcióként 
hosszított vonórudat kínálunk.

Minden körülmények között biztonságos
Ha a traktorkezelő pl. 15 km/h sebességnél próbál meg 90° fokos 
fordulót végrehajtani, akkor a SafeTrack rendszer automatikusan 
feldolgozza az adatokat és – a felborulás megakadályozása érdeké-
ben – egyenesbe kormányozza a permetezőgépet.

A SafeTrack koncepció trapézkarokkal ellátott egyedülálló geometriá-
ja akár 6 méteres fordulási sugarat is lehetővé tesz.

Közúti vonulás üzemmódban a SafeTrack funkció automatikusan 
rögzíti a vonórudat az egyenes helyzetben.

Hibátlan kormányzás
A HARDI SafeTrack segítségével többé nem kell választania a kis fordulási sugár és a stabilitás 
között. Ez a műszaki megoldás garantálja a taposási kár minimalizálását, valamint a biztonsá-
gos és kezelőbarát működést. 

Egy számítógép folyamatosan figyeli a haladási sebességet és a fordulási sugarat, hogy a 
nyomkövető rendszer által végrehajtott korrekció mindig a lehető legbiztonságosabb legyen. 

Ez a forradalmi megoldás más, hagyományos rendszerek előnyeit ötvözi egyetlen, kiváló 
működésű rendszerben. A HARDI SafeTrack a COMMANDER permetezőgépeken rendelkezésre 
áll (opcióként). 

A SafeTrack garantálja, hogy a szórókeret mindig 100%-ban merőlegesen álljon a művelőnyo-
mokra. Ez a táblaszéli fordulók során is tökéletes kijuttatást biztosít. 
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Szívás a permetlé tartályból

Felszívás külső forrásból

Szívás a tisztavizes tartályból

Nyomás

Permetlétartály öblítése

Nyomás alatti leürítés

Feltöltés

Permetezés

Nyomás

A COMMANDER olyan munkazónával rendelkezik, 
ahonnan az összes munkafolyamat vezérlése 
könnyen megvalósítható. A permetezőgép működ-
tetéséhez szükséges összes funkció kezelőeleme 
megtalálható ezen a helyen, és minden egysze-
rűen és logikusan működtethető. A nagyméretű 
biztonsági tárolórekesz közvetlenül a munkazóna 
felett található a tisztavizes tartállyal együtt. 

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.

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.

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 permetlétartályba kerülne.

Munkazóna
Egyszerű működtetés

Egyszerű működtetés
A COMMANDER „i” egy továbbfejlesztett FluidBox 
egységgel rendelkezik, amely elöl, a munkazónában 
helyezkedik el. Funkcionális kialakításának köszönhe-
tően a kezelő innen gyorsan és egyszerűen el tudja 
indítani a kívánt műveletet. A nem-„i” változatok 
esetében az elosztószelepek működtetése továbbra is 
kézi karral történik.

 Ì  A SmartValve szelepek egyszerű működtetése

 Ì  A töltés, keverés, permetezés és tisztítás vezérlése
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Folyadékrendszer 
– Gyors és megbízható
A COMMANDER 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 nyomásadatokat 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
A NAVIGATOR „szívét” a robusztus és egyszerűen 
karbantartható szivattyú képezi, amely sokban járult 
hozzá a HARDI hírnevéhez. Ennek a szivattyúnak a 
feltalálása képezte azt az alapot, amelyre a HARDI 
több mint 60 évvel ezelőtt megalakult. A HARDI volt az 
első cég, amely membránnal határolta el a folyadékot 
a csapágyaktól, főtengelytől és egyéb fontos szivaty-
tyúalkatrészektől, 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. 

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)
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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 
kezelhetők, és optimálisan integrált áttekintő nézetet biztosíta-
nak 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 
képesek 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 
automatikus szakaszvezérlést, közvetlenül a saját ISOBUS 
termináljáról is használhatja, amennyiben az támogatott. Az 
összetett permetezési munka megkönnyítésére a jól bevált 
HARDI Grip működésvezérlő kar és SetBox az alapfelszerelt-
ség 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 
használatát 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) 21,3 cm 12,1“ (30,7 cm) 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 Opció Opció  

AutoSectionControl    

LED-soros sorvezetés Képernyőn Képernyőn Foglalatban Foglalatban

Lefedettségi térkép    N/A

Adatnaplózás    

Változtatható menny. kijuttatás  Opció  

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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Kevesebb vegyszer- és pénzpazarlás, kevesebb környezetkárosító hatás.
A TWIN FORCE szórókeret – annak érdekében, hogy a perme-
tezés szélben is hatékonyan végezhető legyen – a világ legjobb 
kijuttatási rendszerével rendelkezik. A levegőáram, az irányszög 
és a sebesség kombinációjának megfelelő alkalmazásával a 
rendszer képes akár 80%-kal mérsékelni az elsodródást, aminek 
eredményeképpen – egy vizsgálat alapján – akár 31-76 nappal 
több permetezésre alkalmas idővel lehet számolni.

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

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 TWIN FORCE szórókeret
– a kiemelkedő teljesítmény megnyilvánulása

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-penetrációt a növényállományba

 Ì A permetezési teljesítmény akár 100%-os növekedését 
eredményezheti

 Ì Vegyszerköltség-megtakarítást jelent

Szórókeretek 
– Minden igény kielégí-
tésére

A COMMANDER háromféle szórókerettel rendelhető:
 Ì A korszerű légrásegítéses TWIN FORCE szórókerettel 

(lásd a 10-13 oldalt).

 Ì A nagyteljesítményű hagyományos DELTA FORCE 
szórókerettel (lásd a 14-15 oldalt)

 Ì A kompakt DELTA szórókerettel (lásd a 17) oldalt)

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

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

 Ì Nem marad kezeletlen terület a permetezés megkezdésekor

 Ì HARDI PENTALET 5-fúvókás fúvókatartók 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

www.hardi-international.com
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AKÁR  80%-kal
CSÖKKENTSE AZ ELSODRÓDÁST
A HARDI TWIN SEGÍTSÉGÉVEL

AKÁR  30%-ot
TAKARÍTSON MEG A
VEGYSZERFELHASZNÁLÁSON

18-36 m AntiYawAutoTerrain AutoSlant NegativeTilt

 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 szél-
eskörűen 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

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

Fúvókák menet közbeni cseréje
Az AutoSelect és az AutoSelectDuo 
rendszerekkel a fúvókák automati-
kus és biztonságos, a vezetőülésből 
történő cseréje gyors megoldást 
nyújt a változó szántóföldi és 
időjárási körülményekhez való 
alkalmazkodásra.

www.hardi-commander.com 11



A világelső TWIN rendszer
A TWIN koncepció egy egyedülálló HARDI tech-
nológia, amelyet a 70-es, 80-as évek ködképző 
permetezőihez kapcsolódó tapasztalatokra építve 
fejlesztettünk ki.

Az utóbbi 30 évben a felhasználóktól érkező 
visszaigazolások és a hivatalos vizsgálatok is azt 
támasztják alá, hogy a HARDI TWIN rendszerébe 
invesztáló gazdálkodók igazi szövetségesre tettek 
szert ezzel a rendszerrel.

A TWIN koncepció a vegyszerkijuttatás teljes körű, 
3D-s felfogásán és ennek megfelelő szabályozá-
sán alapul.

A felhasználó sokkal több paraméterrel képes 
operálni a művelet során, mint a hagyományos 
permetezőgépek esetében, így például:

 Ì TWIN légsebesség

 Ì TWIN irányszög

 Ì Cseppmérethez igazodó, célzott kijuttatás

ÚJ GÉPVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK:
Takarítson meg legalább 30% vegyszert a HARDI TWIN technológiával 
az Ön által jelenleg használt módszerhez képest.
Ugyanazokat a fúvókákat használva, és egyező sebesség, kijuttatási meny-
nyiség és szélviszonyok mellett került sor a HARDI TWIN vizsgálatára a dániai 
Flakkebjerg/Aarhus University berkeiben, a 2017-2018-ig tartó időszakban, 
két hagyományos szórókerettel összevetésben. A vizsgálat célja az volt, hogy 
megállapítsák a szórókeret szélességében megvalósuló lefedettséget, és a 
szórókeret melletti területen jelentkező elsodródás eltéréseit a hagyományos 
rendszert és a TWIN légrásegítés permetezési technológiát összehasonlítva. 

A kijuttatáskor megvalósuló lefedettséget és a permetszer-elsodródást két 
szélsebességnél, és hagyományos technológia esetén 8 és 12 km/h, TWIN 

légrásegítéssel pedig 8, 12 és 16 km/h-s munkasebességnél vizsgálták. A 
teszt során egy LD-025 típusú fúvókákkal felszerelt 24 méteres HARDI TWIN 
permetezőgépet használtak, 3 bar nyomással.

A jelentés egyértelműen rámutat a TWIN FORCE légrásegítés előnyére, ami 
abban nyilvánul meg, hogy 8–12 km/h-t meghaladó munkasebesség és nagy 
szélsebesség sem okoz problémát a kijuttatás minősége szempontjából – 
miközben akár 30%-os vegyszer-megtakarítás érhető el, az elsodródásban 
pedig 80%-os mérséklődés tapasztalható.

Töltse le a tesz-
teredményeket:

www.hardi-twin.com

www.hardi-international.com
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LÉGRÁSEGÍTÉS NÉLKÜL
LÉGRÁSEGÍTÉSSEL

TWIN technológia
Nagyteljesítményű ventilátorok látják el levegővel külön a bal és külön a 
jobb szórókeretszárnyat. A két ventilátor által létrehozott nagy légmeny-
nyiség nagyobb munkasebességet tesz lehetővé, még problémás időjárási 
körülmények között is. A ventilátorok egyenként és szórókeret-méterenként 
2000 m³/h/m légszállítási teljesítményt és maximálisan 35 m/s légsebes-
séget képesek biztosítani, mely paraméterek fokozatmentesen állíthatók.

Akár 100%-kal nagyobb kapacitás
A hagyományos permetezőgépek esetében az elsodródás olyan mértékű lehet, 
hogy a kezelőnek esetleg végezetlenül abba is kell hagynia a munkát. Az elsodró-
dás hatékony kézben tartásával a kezelő sokkal könnyebben képes elvégezni a 
permetezési feladatot.

Az esetek túlnyomó többségében a TWIN rendszerű permetezőgéppel dolgozó 
gazdálkodóknak legalább kétszer annyi permetezésre alkalmas óra áll rendelke-
zésükre a biztonságos és hatékony permetezésre, mint a hagyományos gépek 
használóinak.

www.hardi-commander.com

A levegőáram és a permetsugár szögállá-
sának szabályozhatósága a HARDI TWIN 

figyelemreméltó megkülönböztető jellemzője. 
Ez precízebb permetezést tesz lehetővé a 

növényzet állapota és az időjárási körülmé-
nyek függvényében.
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A DELTA FORCE szórókeret 
– Kiváló működési teljesítmény 

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 
kilengéseinek 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 nevezőjeként alkottuk meg ezt a nagyméretű 
szórókeretet a gyors haladás mellett is megbízható teljesítmény 
érdekében. A szélessége ellenére a DELTA FORCE szórókeret ösz-
szecsukva mindössze 2,55 m széles. A keret egyszerű, de egyben 
hatékony ingafelfüggesztése minimalizálja 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 szélességben rendelhetők.

Egy szórókeret – kétféle munkaszélesség: HARDI szórókeretcsu-
kási rendszere lehetővé teszi a kétféle munkaszélességgel történő 
permetezést, mindössze a legszélső kerettag kinyitásával vagy 
becsukásával.

www.hardi-international.com
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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 AntiYawAutoTerrain AutoSlant NegativeTilt

 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 széle-
skörűen 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

www.hardi-commander.com 15



Szórókeret-szabályozási rendszerek
– Gyors és pontos kijuttatás

AntiYaw
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
Az AutoSlant a szórókeret ma-
gasságát és dőlését szabályozza.

 Ì Szórókeret-magasság 

 Ì Hidraulikus keretdöntés 

 Ì 2 ultrahangos érzékelő

 Ì A következő kerettípusokhoz 
áll rendelkezésre:  
DELTA FORCE és  
TWIN FORCE

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

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.

www.hardi-international.com
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A DELTA szórókeret
Kompakt, nagy teljesítményű szórókeret

DELTA
A 18-24 méteres DELTA szórókeret egy, az igényes 
felhasználók számára tervezett kompakt, nagyteljesítményű 
szórókeret. Ez a szórókeret rendkívül fejlett rugózással ren-
delkezik, amely a háromdimenziós felépítéssel kombinálva 
rendkívül precíz kijuttatást garantál.

A spirálrugós ingaszerkezettel és lengéscsillapító teleszkó-
pokkal ellátott középső szórókeretszakasz elnyeli a traktor 
és a permetezőgép mozgása által keltett erőhatásokat. A 

hidraulikusan működtetett ingarögzítő stabilizálja a szóró-
keretet összecsukás és szétnyitás közben.

Az AntiYaw kilengéscsillapító rendszer tompítja az 
előre-hátra irányuló, horizontális lengéseket, valamint 
bármilyen vízszintes irányú, lökésszerű terhelést.

A DELTA szórókeretek csak a COMMANDER 3300 és 4500 
literes változataihoz rendelhetők.

www.hardi-commander.com 17



Munkalámpák
Az éjszakai permetezési vagy vegy-
szerbekeverési munkákhoz munka-
lámpák szerelhetők fel a gépre.

FlexCapacity 
szivattyúrendszer
A COMMANDER 5500/7000 literes 
modell felszerelhető változtatható 
szállítású szivattyúrendszerrel. 

ChemLocker 
vegyszerszekrény
A ChemLocker vegyszerszekrény-
ben tárolhatók a permetszeres 
flakonok vagy zacskók.

Külső mosóberendezés
Mosópisztoly és tömlődob a per-
metezőgép külső mosásához.

Vezérlőegységek
A HC 8600, HC9600, HC8700 és 
HC 9700 vezérlő egység a terme-
lők számára megbízható, minden 
funkciót integráló, precíziós gazdál-
kodásra is alkalmas eszközt kínál.

Nyomás alatti leürítés
Ezzel a funkcióval a permete-
zőgépből külső tárolótartályba 
fejthető vissza a maradék 
folyékony műtrágya, vagy 
bármilyen más vegyszer.

FastFiller gyorstöltő
A nagykapacitású gyors-
feltöltő funkció akár 800 l/
perc teljesítményre képes. A 
rendszer 100%-ban önfeltöltő. 
A ChemFiller vegyszerbeke-
verővel kombináltan működik, 
és egy időben két helyről is 
szívhat.

Szórókeret-világítás
Az éjszakai munkavégzéshez a 
szórókeretre munkalámpákat 
lehet felszerelni.

Hosszított vonórúd
Az 5500 és a 7000 literes tar-
tállyal, 36 m-es TWIN szóróke-
rettel rendelkező változatoknál 
opcióként hosszított vonórudat 
kínálunk.

Opcionális extrák

www.hardi-international.com
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F
D

E
A

B

C

Tartály (liter) 3300 4500 5500 7000

Szivattyúk, típus – l/perc 464-280 / 464H-334 464-280 / 464H-334 464H-334 / 2x464-598 464H-334 / 2x464-598

Szórókeretek, m
DELTA 18-24 m

TWIN FORCE 18-30 m

DELTA 18-24 m
TWIN FORCE 18-36 m
DELTA FORCE 24-39 m

TWIN FORCE 24-36 m
DELTA FORCE 24-39 m

TWIN FORCE 24-36 m
DELTA FORCE 27-39 m

Öblítőtartály 500 500 500 500 

Teljes magasság, m (A) 3,60 (13.6x48) 3,60 (13.6x48) 3,80 (20.8x42) 3,80 (20.8x42)

Teljes hossz, m (B) 7.30 7.80 8.50 8.50

Távolság a vonószem és a tengely között, m (C) 4.80 5.30 6.05 6.05

Fordulási sugár SafeTrack-kel, m 6.00 6.20 9.00 9.00

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

Szélesség DELTA szórókerettel, m (E) 2.55 2.55 - -

Szélesség DELTA FORCE kerettel, m (E) 2.55 2.55 2.55 3.00

Szélesség TWIN FORCE szórókerettel, m (E) 3.00 3.00 3.00 3.00

Hasmagasság, m (F) 0,8 (13.6x48) 0,8 (13.6x48) 0,78 (20.8x42) 0,78 (20.8x42)

Teljes tömeg (üres tartállyal), kg 3800-4950 3950-5500  5100-7200 5800-7250 

Hidraulikus rugózás Opció Opció Opció Alapfelszereltség

Rugózott vonórúd - - Alapfelszereltség Alapfelszereltség

Műszaki adatok
DELTA 18-24 m
A DELTA szórókeret a FORCE sorozat legtöbb jellemzőjét 
magába foglalja, és 18-24 méteres szélességgel rendelhető. 
A DELTA szórókeret a tökéletes választás a közepes és nagy 
gazdaságok számára.

DELTA FORCE 24-39 m
A DELTA FORCE egy igazán nagyméretű szórókeret. A jellem-
zők 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.

TWIN FORCE 18-36 m
A TWIN FORCE szórókeret ugyanazt a szilárdságot és tartós-
ságot nyújtja, mint a FORCE szórókeret a HARDI egyedülálló 
TWIN légzsákos rendszerével kombinálva.
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GYÁRAK

LEÁNYVÁLLALATOK /
HARDI KÉPVISELETEK

IMPORTŐRÖK

DÁNIA
CÉGKÖZPONT
Nørre Alslev

FRANCIAORSZÁG
Beaurainville

Savigny
Noyers St Martin

SPANYOLORSZÁG
Lleida

AUSZTRÁLIA
Adelaide

USA
Davenport 
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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.

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


