Sumanus purkštuvas

COMMANDER
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Koncepcija
Ūkininkavimo būdai nuolat keičiasi. Norėdami padidinti našumą ir sumažinti sąnaudas, ūkininkai kasdien susiduria su naujais iššūkiais. Jiems įveikti HARDI sukūrė COMMANDER prikabinamus purkštuvus.

COMMANDER yra aukščiausios klasės purkštuvas, išpildysiantis reikliausių operatorių poreikius. Šis
purkštuvas yra funkcionalios konstrukcijos pavyzdys, visos purkštuvo valdymo funkcijos yra logiškai
išdėstytos operatoriaus kairėje pusėje.

COMMANDER buvo projektuojamas taip, kad patenkintų šiuolaikinių ūkininkų poreikius visame pasaulyje. Šis purkštuvo modelis yra sukonstruotas pirmauti ir užtikrinti našumą, patikimumą, saugumą,
optimizavimą, tikslumą ir valdymo paprastumą.

COMMANDER yra geriausias pasirinkimas tarp prikabinamų purkštuvų – tuo galima įsitikinti detaliai
apžvelgus ir išanalizavus šio purkštuvo savybes.

www.hardi-international.com

Sumanus purškimas –
nepakeičiama pagalba lauke
Sistema „SprayCircle“ demonstruoja pagrindinius pasiruošimo, purškimo ir darbo užbaigimo
elementus, taip pat rodo, kuo operatoriui gali būti
naudingos sumaniosios COMMANDER funkcijos ir
valdikliai HC 8600 bei HC 9600.

TWIN FORCE
Sutaupykite purškimui skirto biudžeto. Geriausiai
pasaulyje įvertinta ir pritaikoma sistema padės
jums sutaupyti iki 30 proc. numatytų išlaidų chemikalams. Su TWIN pasieksite didesnį purškimo
greitį ir mažesnį lašelių nunešimą, o našumą
galėsite padidinti iki 100 proc. TWIN sistema padės jums atlikti purškimo darbus netgi vėjuotomis
sąlygomis.

Skysčio sistema „DynamicFluid4“
COMMANDER purkštuvo skysčio sistema „DynamicFluid4“ nustato naujus tikslumo ir našumo
standartus. Ši technologija su 4 skysčio sistemoje
sumontuotais jutikliais perduoda duomenis kompiuteriui, o šis parenka optimalius nustatymus.

SPECIFIKACIJOS
ÌÌ Bakas: 3300 / 4500 / 5500 / 7000 l

ÌÌ Vėžių sekimas: Sistema „SafeTrack“ (pasirenkama)

ÌÌ Valdiklis: HC 6500, HC 8600, HC 9600 arba ISOBUS

ÌÌ Ašis: Reguliuojama nuo 1,8 iki 2,25 m

ÌÌ „TurboFiller“: Integruotas darbinis stalelis, didesnis našumas

ÌÌ Sijos: DELTA: kompaktiška, naši, nuo 18 iki 24 m
DELTA FORCE: didesnis greitis ir efektyvumas, 24-39 m
TWIN FORCE: papildoma oro pūtimo įranga sijose nuo 18 iki 36 m
TERRA FORCE: Itin patvari, efektyvi, su „DynamicCenter“,
„AutoTerrain“ (pasirinktinė), nuo 36 iki 42 m

ÌÌ Skysčių sistema: „DynamicFluid4“ – trumpesnis reakcijos laikas ir
tikslesnis purškimas lauke

Integruotoji elektronika leidžia žengti į
kitą valdymo lygį – HC 8600 ir HC 9600
Valdiklis HC 8600 ir HC 9600 – tai efektyvus
daugiafunkcis ūkininkavimo įrankis pasėlių
augintojams, užtikrinantis orientavimą, duomenų
registravimą, purškimo ataskaitų generavimą,
automatinį vairavimą ir daugelį kitų funkcijų.

ÌÌ Našumas
ÌÌ Patikimumas
ÌÌ Saugumas
ÌÌ Optimizavimas
ÌÌ TIkslumas

www.boom-performance.com
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Važiuoklė

Suprojektuota dirbti dideliu greičiu
Itin patvari COMMANDER purkštuvo važiuoklė ir
ašys yra skirtos greitam važiavimui lauke ir keliais
net sunkiausiomis sąlygomis, kad patenkintų
didžiausius profesionalių ūkininkų poreikius.
Kompaktiška platforma yra labai lengvai pasiekiama ir suteikia prieigą prie bako dangčio. Galinę ir
grindų plokštę galima nuimti, kad būtų lengviau
pasiekti skysčio ir elektros sistemą.

Žemas svorio centras
Plieninė važiuoklės konstrukcija ir plastikinis
bakas įrengti žemiau. Tai leidžia pasiekti žemai
esantį svorio centrą.
Virš galinės ašies esantis 500 l praplovimo bakas
suteikia dar daugiau stabilumo.

Virš galinės ašies esantis 500 l praplovimo bakas
suteikia dar daugiau stabilumo.
Purkštuvas HARDI COMMANDER su pasirinktina unikalia hidrauline pakaba. Tvirti
hidrauliniai cilindrai sugeria smūgines apkrovas, o ne perduoda jas sijai ir traktoriui. Tai
padidina komforto lygį esant dideliam važiavimo ar purškimo greičiui.
COMMANDER 7000 l versijoje prikabinimas ir ašis turi amortizatorius. Ašies pakaba
5500 l versijoje yra pasirinktinė. Prikabinimui skirta apkrova yra perduodama iš purkštuvo į traktorių per guminius slopintuvus, įmontuotus važiuoklėje.
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Kokybiškas paviršiaus ruošimas
Prieš atliekant kokybišką miltelinį dažymą,
važiuoklė ir visi kiti plieniniai komponentai buvo
iš anksto apdoroti cinko fosfatu. Taip užtikrinama
išskirtinė apsauga nuo cheminės korozijos ir
atšiaurių oro sąlygų.

www.hardi-international.com

Sistema „SafeTrack“
HARDI COMMANDER purkštuvuose galima rinktis sistemą „SafeTrack“. Ši technologinių vėžių
sekimo sistema yra revoliucinis konstrukcinis sprendimas, kuris užtikrina maksimalų tikslumą.
Pasirinkus „SafeTrack“, jums nebereikės rinktis tarp apsisukimo spindulio ir stabilumo.
Ši paprastai ir saugiai valdoma sistema užtikrina minimalią galimą pasėlių žalą. Kompiuterio
ekrane yra nuolat stebimi greičio ir apsisukimo spindulio parametrai – taip užtikrinamas maksimalus tikslumas ir saugumas.
„SafeTrack“ garantuoja, kad sija visada būtų statmena vėžėms. Tai užtikrina efektyvų purškimą,
net kai traktorius apsisuka lauko gale.

„SafeTrack“ garantuoja, kad sija
visada būtų statmena vėžėms. Tai
užtikrina efektyvų purškimą, net kai
traktorius apsisuka lauko gale.
Prikabinimo įtaisas standartinėje 5500 ir 7000 l
versijoje turi hidraulinę atraminę koją ir yra prijungiamas prie traktoriaus atskiros hidraulinės jungties.
Tai leidžia lengvai ir saugiai pritvirtinti purkštuvą prie
traktoriaus.
5500 ir 7000 l purkštuvuose su 36 m TWIN sija
galima rinktis pailgintą prikabinimo įtaisą.

www.boom-performance.com

Saugumas bet kokiomis sąlygomis
Jei traktoriaus vairuotojas bandytų atlikti 90° posūkį, pvz., 15 km/val.
greičiu, „SafeTrack“ sistema automatiškai paskaičiuotų duomenis ir
ištiesintų važiuoklę, kad ji neapsiverstų.
97814500

Unikali „SafeTrack“ koncepcijos geometrija naudojant trapecinę
sistemą leido sumažinti posūkio spindulį iki 6 m.
Transportavimo metu „SafeTrack“ funkcija automatiškai įjungia
tiesaus važiavimo režimą.
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Darbinė zona
COMMANDER „WorkZone“ srityje visos pagrindinės funkcijos yra lengvai pasiekiamos. Čia rasite viską, ko reikia purkštuvui valdyti. Viskas paprasta ir logiškai
išdėstyta. Tiesiai virš „WorkZone“ srities yra didelis saugos užraktas ir švaraus
vandens bakas.

Vožtuvas „SmartValve“
Pripildymo arba valymo metu visas pagrindines funkcijas rasite „WorkZone“ viduje. Rankenos yra logiškai išdėstytos, o ženklai yra aiškūs ir lengvai suprantami. Tai
leidžia gerokai paspartinti purkštuvo paruošimą darbui.
Chemikalų bakelis „TurboFiller“
HARDI chemikalų bakelis „TurboFiller“ sukonstruotas taip, kad juo būtų galima
sumaišyti didelius miltelių arba skysčių kiekius. Jo pajėgumas pasiekiamas formuojant stiprų vakuumą ir sukant skystį. Sukimą atlieka bunkeryje sumontuotas
„TurboDeflector“.
Itin veiksmingas maišymas
Didelis slėgis sukelia galingą skysčio sukimąsi bako viduje. Taip užtikrinama,
kad prieš įsiurbiant į purkštuvą skystosios cheminės medžiagos arba chemikalai
miltelių pavidalu yra gerai išmaišomi.

Slėgis

Siurbimas

Bako valymas

Siurbimas iš pagrindinio bako
Siurbimas iš praplovimo bake
Siurbimas iš išorinio šaltinio

lio

Slėginis ištuštinimas
Pylimas
Purškimas

HARDI 464 siurblys
HARDI 464 siurblys atitinka didesnių purkštuvų reikalavimus,
užtikrinamas ilgesnis tarnavimo laikas. Mažesnio slėgio kritimo
išvengta atnaujinus srauto diafragmą viršutinėse dalyse.
Kad techninė priežiūra būtų paprastesnė, integruoti kėlimo
kabliai, kad abu tepimo taškai galėtų būti iškelti į priekį. Taip
lengviau tepti ir priekinę, ir galinę siurblio dalį. Siekiant ilgesnio
tarnavimo laiko, buvo pakeista švaistiklio atraminio žiedo
forma.
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Akivaizdžiai pasikeitę nauji apsauginiai siurblio dangteliai,
neleidžiantys vandeniui ir purvui patekti į sistemą.
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Savisiurbis
Gali veikti sausas
Paprasta priežiūra
Tepamas karteris

www.hardi-international.com

AutoSectionControl
– automatinė sekcijų
kontrolė
Patikimi ir ilgaamžiški
keramikiniai vožtuvai

Didelis reguliavimo
diapazonas, nuo 0 iki
500 l/min
Lankstus – reguliavimas
seka greičio pokyčius, pvz.:
apvažiuojant kliūtis lauke
Lėta iškai
Vidutin
Greitai

Iki 7 kartų greičiau
nei ISO / EN standartų
reikalavimai

„DynamicFluid4“

Skysčio sistema

Išankstinis planavimas – galulaukėse
sistema apskaičiuoja tinkamą
išpurškimo normą

Dinaminė skysčio sistema, pagrįsta 4 jutiklių technologija
COMMANDER mašinos skysčio sistema pagaminta siekiant užtikrinti
trumpesnį reakcijos laiką ir tikslesnį purškimą lauke.

sūkius padidėja ir išpurškiamojo skysčio slėgis. Kai jis išmatuojamas,
purškimo kompiuteris pagal šiuos duomenis sumažina skysčio slėgį,
bet purškiamo skysčio norma jau būna padidėjusi.

Galingi traktoriai su belaipte CVT transmisija leido pakeisti važiavimo
būdą – kaitalioti greitį, greičiau įsibėgėti, o kartu su GPS valdoma
sekcijų kontrole šie veiksniai kelia didesnius reikalavimus skysčių
sistemai.

Dinaminė skysčio sistema „DynamicFluid4“ iš karto apskaičiuoja,
kokios bus padidėjusių variklio sūkių pasekmės ir korekciją atlieka
akimirksniu. Tokį išmanų „DynamicFluid4“ skysčio sistemos veikimą
užtikrina 4 įmontuoti jutikliai, matuojantys variklio sūkius, reguliavimo
vožtuvų padėtį, srautą ir slėgį. Kartu su naująja specifine programine
įranga ir naujuoju unikaliu keraminiu reguliavimo vožtuvu „Dyna-

Tradicinėje skysčio sistemoje reguliavimas atliekamas pagal grįžtamąjį ryšį iš gautų ankstesnių duomenų. Pavyzdžiui, padidinus variklio

COMMANDER filtravimo
sistemą sudaro
HARDI „EasyClean“
ir „CycloneFilter“

bar

28053400

www.boom-performance.com

Lengvai valomas filtras „EasyClean“
„EasyClean“ – tai didelio našumo siurbimo
filtras. Filtro būklę galima nuolat stebėti
vakuumo indikatoriuje „SafeSpray“.
Tai užtikrina, kad filtras bus valomas tik
tuomet, kai to reikia. Kai reikia filtrą valyti,
pakanka pasukti dangtelį 90° kampu. Šiuo
vieninteliu judesiu uždaromas filtro apačioje
esantis pagrindinio bako vožtuvas, o filtras
atidaromas apžiūrai.

Tikslumas – matuojama
ir skaičiuojama 20 kartų
per sekundę dažnumu
Greita reakcija - pradeda
purkšti be uždelsimo,
nustatyta norma

micFluid4“ sistema užtikrina tikslią purškimo normą, o pagal savo
darbines charakteristikas yra viena geriausių rinkoje.

Stabilumas ir saugumas
Kiekvienas iš sistemos „DynamicFluid4“ jutiklių turi atskirą paskirtį,
bet jie taip pat gali pakeisti vienas kito funkcijas, todėl reguliavimas
nenutrūksta, net jutikliui sugedus. Reguliuoti galima ir rankiniu būdu.

Cikloninis filtras
„CycloneFilter“
Slėgio pusėje esantis „CycloneFilter“
yra unikalus savaime išsivalantis
filtras, veikiantis stipraus sukamojo
srauto metodu – šis metodas labai
pagerina filtro išsivalymą.
Be to, „CycloneFilter“ turi unikalią
srauto pastiprinimo funkciją, leidžiančią papildomai praplauti filtrą, kai to
reikia.
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Svarbus kriterijus daugeliui ūkininkų yra
tai, kad visa pagrindinė informacija yra
rodoma viename ekrane. HC 8600 ir
HC 9600 turi lengvai valdomus spalvotus HD jutiklinius ekranus, leidžiančius
stebėti ir kontroliuoti visą purškimo
darbą.

Integruota elektronika
Darbiniame ekrane vairuotojas gali naudotis „AutoHeight“,
„AutoSectionControl“, orientavimo ir
dozavimo funkcijomis. Įjungus orientavimą galima pasirinkti 2D arba 3D vaizdą.
Kad būtų patogiau peržiūrėti informaciją, HC 9600 leidžia padalyti ekraną į
kelias atskiras sritis.

HC 6500
HC 6500 buvo suprojektuotas tik purškimo darbams ir per daugelį metų pasiteisino dėl patogumo naudoti. Tai patvirtina jį vis
dažniau besirenkantys naudotojai visame pasaulyje. Spalvotas
ekranas ir „HARDI JoyStick“ vairalazdė – patogus naudotojui
tandemas, kuris kartu su patogiu meniu lemia, kad vis daugiau
klientų renkasi NAVIGATOR.
Funkcinės galimybės buvo ištobulintos, kad būtų galima dirbti
su kitais agregatais esant net sudėtingiausiems poreikiams. Ergonomiška ir optimali konstrukcija padeda įveikti net ilgiausias
darbo valandas ir palengvina darbą. Visi mygtukai yra logiškai
išdėstyti ir suderinti pagal atitinkamas funkcijas.
Visi mygtukai išdėstyti logiškai, funkcijos išmaniai suderintos
tarpusavyje. Pavyzdžiui, visos purškimo metu dažniausiai
naudojamos funkcijos įmontuotos vairalazdėje, todėl jas galima
junginėti nepakėlus rankos nuo porankio. Kad būtų dar lengviau
ir paprasčiau, purkštuvas su traktoriumi sujungtas tik vienu
kabeliu.
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Duomenų tvarkymas
ir perdavimas
Duomenims persiųsti HC 8600 ir
HC 9600 turi USB prievadus bei „Wi-Fi“
adapterį. Tai supaprastina išsamių

Ypatybė
Ekrano dydis
Registrų skaičius
Didžiausias paskirstymo vožtuvų skaičius
Skaičių-raidžių klaviatūra
ISOBUS universalus terminalas
USB prievadas
Sekcijų kontrolė „AutoSectionControl“
Vairavimo sistema
Apdirbto ploto atvaizdavimas
Duomenų registravimas
Kintamas greitis
„Smart Report™“
Sijos aukščio valdymas
„AutoSteer" valdiklis
„Optrx®“ pasėlių jutiklis
Kamera

ataskaitų rengimą, kurias vėliau reikia
pateikti atitinkamoms institucijoms.
Tokiose ataskaitose nurodoma vietovė,
produkto informacija, jo kiekis, plotas,
žemėlapiai ir lauko ribos. Tokius duomenis galima perkelti į skirtingą ūkio
tvarkymui skirtą programinę įrangą.
HC 9600 automatiškai sukuria ataskaitą PDF formatu, kurią galima įrašyti,
išsiųsti el. paštu ar atspausdinti. Tam
nereikia jokios papildomos programinės
įrangos.
Taip pat galima pridėti pagrindinę informaciją apie orą, dirvos būklę, produktus
ir pan.

Universalus terminalas
HC 8600 ir HC 9600 ekranai pagaminti
paisant ISO 11783 ISOBUS universaliems terminalams taikomų standartų.
Todėl purkštuvas taip pat gali veikti su
HC 6500 terminalu.

HC 6500

HC 8600

HC 9600

5.0 col (12.8 cm)
98+1
13

Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas
Negalimas

8.4 col (21.3 cm)
Neribotas
13


1 x USB





Negalimas


Negalimas


12.1 col (30.7 cm)
Neribotas
13


2 x USB











ISOBUS terminalas
HARDI COMMANDER gali būti valdomas per
universalųjį ISOBUS terminalą. Klientas gali
užsisakyti COMMANDER ir per savo ISOBUS
terminalą naudoti išmaniąsias funkcijas, pvz.,
„AutoSectionControl“, jei jos palaikomos.
 Pasirenkama

Visiška kontrolė

HC 8600 ir HC 9600

Kad valdymas būtų dar paprastesnis,
COMMANDER purkštuvuose sumontuota HARDI
vairalazdė.

Standartinė

Valdiklis

www.hardi-international.com

Dokumentacija

Automatinio vandens pritraukimo funkcija „AutoFill“

ÌÌ USB prievadas duomenų perkėlimui

Purškimo ciklas

ÌÌ Taupomas laikas, per kurį galima atlikti kitus darbus

ÌÌ Speciali ataskaita PDF formatu

ÌÌ Automatinis apsauginis išjungimo jungiklis apsaugo nuo perpildymo

ÌÌ Duomenų registravimas realiu laiku

ÌÌ Siekiant maksimalaus našumo, maišymas sumažinamas automatiškai

ÌÌ Perkėlimas į ūkio valdymo
programinę įrangą

ÌÌ Našumas: nuo 600 iki 800 l/min.

Automatinė bako apiplovimo funkcija „AutoWash“

Chemikalų bakelis „TurboFiller“

ÌÌ Pakanka pasirinkti programą, nes visa kita valdoma automatiškai

ÌÌ Skirtas tam atvejui, kai naudojama daug miltelių arba skysčių

ÌÌ Purškiamos medžiagos nepatenka ant operatoriaus ir kabinos

ÌÌ Didelis našumas užtikrinamas naudojant stiprų
vakuumą bei sukant skystį. Priverstinį sukimą atlieka
bunkerio apačioje įmontuotas „TurboDeflector“

ÌÌ Taupomas laikas, nes visą procesą galima valdyti iš kabinos
ÌÌ Užtikrinamas efektyvumas, kad pesticidai
nebūtų maišomi vieni su kitais

s
ima

P

Užbai
g

ošimas
aru

Sekcijų kontrolė „AutoSectionControl“
ÌÌ Iki 3 proc. arba didesnis chemikalų sutaupymas
ÌÌ Operatorius mažiau pavargsta
ÌÌ Galima tiksliai nustatyti individualų išjungimo laiką

P

urš
k

ÌÌ Užtikrina maksimalų maišymą
be putų susidarymo
ÌÌ Po purškimo bake lieka mažiau nuosėdų
ÌÌ Vandens kiekis purkštuvo bake yra
automatiškai rodomas HC 9600 ekrane

imas
Normos nustatymas „Set dosage“

Orientavimas / lauko ribos

ÌÌ Galima suprogramuoti 2 fiksuotas purškimo normas

ÌÌ Visiškai integruotas orientavimas

ÌÌ Nustatant normą, reikšmę „l/ha“ galima greitai pakeisti

ÌÌ Į terminalą integruotas linijinis apšvietimas
ÌÌ Nukreipimo technologija „SmartPath

Automatinio maišymo funkcija
„AutoAgitation“

ÌÌ Galima panaudoti išorines dozavimo normas

™“

ÌÌ Perspektyvinis vaizdas
ÌÌ Automatinis lauko ribų ir galulaukių išjungimas

Purškimas, automatinio sijų aukščio palaikymas „AutoHeight“
ÌÌ Tiksli „AutoHeight“ sistema gali padėti pasirinkti darbinį
sijos aukštį, atsižvelgiant į pasėlius arba dirvą
ÌÌ Aukštis matuojamas 3 arba 5 ultragarsiniais jutikliais

„PrimeFlow“
ÌÌ Purškimo pradžioje nelieka neapipurkštų vietų
ÌÌ Galima praplauti sijos vamzdelius be purškimo
ÌÌ Įmontuota slėgio sistema užtikrina saugų ir patikimą darbą
ÌÌ Galima suprogramuoti individualų atskirų sekcijų darbinį plotį, naudojant nuo 1 iki 12 purkštukų

www.boom-performance.com
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Sijų valdymo sistemos

„AutoSlant“, „AutoHeight“ ir „AutoTerrain“

Bendrovės HARDI sistemos „AutoSlant“, „AutoHeight“
ir „AutoTerrain“ – automatiniam sijų valdymui
Jos itin palengvina vairuotojo darbą ir geriau atliekami purškimo darbai.
Sistema pasižymi tokiomis ypatybėmis:
ÌÌ Patvarūs ir tikslūs ultragarsiniai jutikliai
ÌÌ Galima perjungti darbo ant dirvos, javų ar hibridinį režimą
ÌÌ Proporcinio valdymo vožtuvas tolygiems judesiams atlikti
(„AutoHeight“, „AutoTerrain“)
ÌÌ Nuožulnumo, pakreipimo ir aukščio koregavimas
(„AutoHeight“, „AutoTerrain“)
ÌÌ Nuožulnumo ir aukščio koregavimas („AutoSlant“)

tiklis

Ultragarsinis ju

„AutoTerrain“ veikia reaguodama į sijos judesius ir jos pasukimui įtakos
turinčias jėgas. Todėl sistema reaguoja iniciatyviai ir kompensuoja daugiau
nei vieną lemiantį veiksnį.

Pokrypio kontrolė „AutoSlant“

„AutoHeight“

„AutoTerrain“

Sijos aukštis

Sijos aukštis

Sijos aukštis

Hidraulikos nuožulnumas

Hidraulikos nuožulnumas

Hidraulikos nuožulnumas

Atskirų sijos šoninių sekcijų pakreipimas Atskirų sijos šoninių sekcijų pakreipimas
Neigiamas pakreipimas
2 ultragarsiniai jutikliai

DELTA V, DELTA Z, DELTA FORCE,
TWIN FORCE 18-36 m
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3 ar 5 ultragarsiniai jutikliai

3 ar 5 ultragarsiniai jutikliai

2 kampo jutikliai centre

3 kampo jutikliai centre

2 valdomos temperatūros,
proporciniai vožtuvai

3 valdomos temperatūros,
proporciniai vožtuvai

DELTA Z

DELTA FORCE, TWIN FORCE 32-36 m

rina, kad sija judės ypač

užtik
Neigiamas pakreipimas

stabiliai

www.hardi-international.com

TERRA FORCE sija

Patvarumas, efektyvumas ir našumas
TERRA FORCE
TERRA FORCE sija išsiskiria neįtikėtinu patvarumu, efektyvumu ir našumu. Trimatė sijos
konstrukcija eliminuoja visas jėgas, išskyrus traukimą ir stūmimą, taip užtikrindama didžiausią patvarumą.
Apsauga nuo sijos judėjimo skersine kryptimi: hidropneumatiniai slopintuvai kartu su 4
poliuretaniniais amortizatoriais užtikrina stabilumą ir sumažina tempiamąją jėgą sukant,
greitėjant ir lėtėjant. Pasirinktiniai elementai, tokie kaip dalinis sulankstymas ir pakreipimo
amortizavimas, užtikrina optimalų veikimą ir lankstumą. TERRA FORCE sijas galima rinktis
nuo 36 iki 42 m.
TERRA FORCE sijos prieinamos COMMANDER 5500 ir 7000 l purkštuvuose.

„DynamicCenter“

Dvi unikalios HARDI sijos valdymo sistemos
„DynamicCenter“ leidžia pasirinkti nustatymus rankiniu
būdu. Nustatymas pasirenkamas važiuojant, operatoriui
neišlipant iš kabinos – 10% purkštuvo sekimas (sija kaip
švytuoklė) keičiamas į 80% sekimą.
„AutoTerrain“ yra automatinė sijos valdymo sistema, kuri
stebi sijos judesius ir ją veikiančias sukamąsias jėgas. Taip
„AutoTerrain“ gali aktyviai reaguoti ne į sijų judėjimą o į jį
sukeliančius veiksnius.

ÌÌ Pasirinktiniai elementai, tokie kaip dalinis
sulankstymas ir pakreipimo amortizavimas,
užtikrina optimalų veikimą ir lankstumą.
ÌÌ Efektyvią apsaugą nuo sijos judėjimo užtikrina
dvipusio veikimo slopintuvas.
ÌÌ Plati „Paralift“ sistema turi hidraulinę pakabą.

Lyguma / kalvota vietovė

www.boom-performance.com

11

COMMANDER

TWIN sija

Geriausia purškimo sistema pasaulyje

3-ios kartos „HARDI TWIN“ – didžiausias pajėgumas, visiška nepriklausomybė
nuo oro sąlygų ir geriausia taikymo technologija.
Didžiausias iššūkis yra atlikti darbą
laiku bet kokiomis sąlygomis
Kontroliuokite situaciją. Su sistema HARDI TWIN suvaldysite
vėją. Pasirinkdami greitį ir kampą, galėsite apipurkšti visą
augalą nuo viršaus iki apačios.
Idealus sprendimas dideliam našumui
Dirbant su įprastiniu purkštuvu, vėjas gali taip stipriai nešti
išpurkštų lašelių debesį, kad operatoriui gali tekti net sustoti
ir nutraukti darbą. Su įrengta efektyvia lašelių debesies
kontrole operatoriui daug lengviau apipurkšti visą lauką.

TWIN PRIVALUMAI:

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
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Sumažintas lašelių nunešimas
Mažiau naudojama chemikalų, jų sutaupoma iki 30%
Geresnis skverbimasis į pasėlius
Ekonomiškesnis purškimas
Mažesnės vandens sąnaudos
Didesnis našumas
Hidraulinė apsauga nuo sijos judėjimo skersine kryptimi
Daugiau nei 30 metų patirtis naudojant TWIN

Lyginant su paprastais purkštuvais, daugeliu atvejų su TWIN
purkštuvu ūkininkai saugaus ir efektyvaus purškimo darbų
valandas gali prailginti ne mažiau kaip dvigubai.
TWIN FORCE sijos galimos nuo 18 iki 36 m.

Iki 100% veiksmingesnis purškimas
Svarbiausia yra laikas! Kitame puslapyje pateikiami rezultatai
rodo, kad 2015 m. pavasarį dėl vėjo buvo galima purkšti tik
31 dieną. Naudojant „TWIN Force“, purškimui būtų tinkamos
dar 45 dienos. Purškimas vyksta sparčiau, o dėl sumažintų
vandens sąnaudų mažiau laiko skiriama jo pripildymui.

Didesnės purškimo galimybės, sumažintas lašelių nunešimas, mažesnės chemikalų sąnaudos ir tikslesnis jų
paskirstymas bei didesnis purškimo greitis leis sumažinti
jūsų investicijas! HARDI TWIN FORCE

Iki 30% mažesnės chemikalų sąnaudos
TWIN naudojimo bandymai patvirtina, kad cheminių medžiagų sąnaudos sumažėja. Tai leidžia pakoreguoti reikiamą
chemikalų kiekį, o kai kuriuose ūkiuose buvo nustatytos net
iki 30 proc. mažesnės jų sąnaudos per vieną sezoną.

ÌÌ Neigiamas pakreipimas horizontalios padėties atžvilgiu ir
funkcija „AutoTerrain“ išskirtiniam sijos stabilumui užtikrinti
ÌÌ Hidraulinė apsauga nuo sijos judėjimo skersine
kryptimi tikslesniam purškimui
ÌÌ Naujoji sulankstymo sistema ir didesnio aliuminio kiekio panaudojimas
išoriniuose sparnuose leido padidinti patvarumą ir sumažinti svorį

Sutaupykite iš purškimui skirto biudžeto
Internetiniame puslapyje www.hardi-twin.com įveskite
savo skaičius ir apskaičiuokite, kiek pinigų sutaupysite iš
numatyto purškimo biudžeto.

www.hardi-twin.com

ÌÌ Valdymas rankiniu būdu nutrūkus maitinimui
ÌÌ Hidrauliniai atraminiai ratukai ir „AutoHeight“
jutikliai supaprastina valdymą

www.hardi-international.com

32–36 m sija TWIN FORCE su „AutoTerrain“
Naudojamos kartu su „AutoTerrain“ sijų valdymo sistema, naujosios 32–36 m sijos TWIN FORCE išsiskiria neigiamu pakreipimu
horizontalios padėties atžvilgiu.
Neigiamas pakreipimas siekia maždaug 4° iš kiekvienos sijos
pusės, o tai leidžia viduriniajai sekcijai reaguoti tiesiogiai ir greitai.

TWIN FORCE hidraulika sparčiai pritaiko pakreipimą ir taip užtikrina efektyvų veikimą sudėtingomis sąlygomis.
Atlikti bandymai patvirtino, kad „AutoTerrain“ sprendimas
užtikrina geriausius galimus sijos darbinius parametrus ir leidžia
važiuoti didesniu greičiu.

Du stiprūs ventiliatoriai pučia orą atitinkamai į kairę ir
į dešinę sijos puses. Didelis pučiamo oro kiekis leidžia
purkšti važiuojant didesniu greičiu net ir labai sunkiomis
oro sąlygomis. Kiekvieno ventiliatoriaus našumas 2000
m3 oro/val. kiekvienam metrui sijos.

40°

¯ 30°

30 cm

Išskirtinė HARDI TWIN ypatybė yra galimybė pakreipti
oro ir purškimo srautą tam tikru kampu.

MAS

ORAS NEPUČIA
www.boom-performance.com

S

ORAS PUČIAMA

Tai, atsižvelgiant į pasėlius ir oro sąlygas, leidžia purkšti
daug tiksliau.
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DELTA FORCE sija

Kompaktiška pervežant – plati dirbant lauke

DELTA FORCE sija – dideliems užmojams
Sijos konstrukcija numatyta darbus atlikti našiai ir dideliu greičiu,
esant 24-39 m pločiui.
Joje panaudota daug paprastų, bet pasiteisinusių sprendimų, kurie
leidžia dirbti ypač našiai ir užtikrintai – sijos konstrukcija patikima,
reikalaujanti mažai priežiūros.

Purkštukai – kas 25 cm
DELTA FORCE sija gali būti pateikiama su papildomais purkštukų
laikikliais tarp standartinių kas 50 cm išdėstytų laikiklių. Šis vadinamasis
centralizuotas sprendimas padeda darbus atlikti naudojant kas 50 cm
ar kas 25 cm išdėstytus purkštukus.
Tarpo tarp purkštukų sumažinimas leido žemiau nuleisti siją, o tai
sumažina galimą lašelių nunešimą. Esant mažesniam sijos aukščiui,
„AutoTerrain“ yra geriausia sijos kontrolės sistema.

„StackFold“
– kompaktiškam pervežimui
Kompaktiškai sulankstoma sija
neišsikiša už purkštuvo, todėl
transportuoti purkštuvą yra patogu.

Anglies pluošto atsilenkianti
dalis 39 m modelyje
Tvirta ir lengva atsilenkianti sijų
galinė dalis pagaminta iš anglies
pluošto yra net 4 metrų. Ji naudojama su 39 metrų sijomis. 36
metrų sijose atsilenkianti dalis yra
2,5 metro.

Dar vienas privalumas yra tai, kad sumontavus mažesnius purkštukus,
gaunami mažesnio dydžio lašeliai ir todėl laukas apipurškiamas daug
tiksliau.
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Apsauga nuo judėjimo
skersine kryptimi
Amortizuoja sijos priekine
kryptimi nukreiptus judesius

AG

M EK A

RD

STARS 2016

RO

Stabiliausia iš parduodamųjų sijų
Ypač pažangios, bet paprastos konstrukcijos
centrinė dalis kontroliuoja DELTA FORCE sijos
judesius.

Apsauga nuo judėjimo
skersine kryptimi
Amortizuoja sijos atbuline
kryptimi nukreiptus judesius

WA

Penkios švytuoklės padėtys padeda reguliuoti
sijos veikimą, kad ji arba veiktų švytuoklės
principu ir sektų purkštuvo judesius, arba
kopijuotų dirvos paviršių.

„AutoTerrain“
Garantuoja sijos stabilumą

Hidraulinis „AntiYaw“ kampinio
nuokrypio stabilizavimas
Įrengti hidrauliniai akumuliatoriai. Aktyvi alyvos sistema, kuri yra automatiškai paruošiama darbui, kiekvieną kartą išlankstant sijas.

Rankiniai nustatymai
5 režimai ir įvairus
amortizavimas

Hidraulinis „AntiYaw“ įtaisas standartiškai
įrengiamas 32 m ir 39 m sijose. Mažesnių
versijų sijos komplektuojamos su mechanine
sistema, standartiškai turinčia guminius
amortizatorius.

„AutoTerrain“
Atstumas iki javų matuojamas penkiais ant
sijos įrengtais jutikliais keletos kartų per
sekundę intervalu, o kampas tarp sijos,
centrinės dalies ir važiuoklės matuojamas
3 akcelerometrais. „AutoTerrain“ reaguoja
dar prieš sijai prarandant pusiausvyrą, todėl
vairuojama išskirtinai tiksliai ir galima važiuoti
didesniu greičiu.

Galimi HARDI DELTA FORCE variantai:
3 sulankstomų sekcijų: 1 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.

„Stop and Lock“ sistema
„Stop and Lock“ sustabdymo ir užrakinimo
sistema sumažina laisvumą tarp sijos elementų. Pakeliama ir nuleidžiama naudojant
„SoftOpen“ ir „SoftClose“ funkcijas, kad
sijos sekcijos judėtų lengvai ir sklandžiai.

2 sulankstomų sekcijų: 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

„HARDI AutoSelect“
– purkštukus galima
perjungti darbo metu
Purkštukus galima automatiškai ir saugiai perjungti nepakylant nuo vairuotojo sėdynės,
kad būtų greitai prisitaikoma
prie lauko ir oro sąlygų.

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.boom-performance.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
33/24/13 m

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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DELTA sija

DELTA
18-24 m DELTA sija – tai kompaktiška didelio pajėgumo sija,
sukonstruota labai reikliam vartotojui. Sija pasižymi pažangiomis pakabos savybėmis, kurios kartu su trimate sijos
konstrukcija užtikrina ypač tikslų purškimą.

Kompaktiška, bet efektyvi

DELTA sijos galimos tik COMMANDER 3300 ir 4500 l purkštuvuose.
Vidurinioji sijų sekcija su švytuoklės mechanizmu, kuriame yra
cilindrinė spyruoklė ir teleskopiniai amortizatoriai, absorbuoja
traktoriaus ir važiuoklės sukeliamus judesius. Hidrauliniu būdu
įjungiamas švytuoklės užraktas stabilizuoja siją, kai ji yra
sulankstoma arba išlankstoma.
Kampinio nuokrypio stabilizavimo sistema amortizuoja pirmyn
ir atgal nukreiptus horizontalius judesius bei horizontalią
smūginę apkrovą.

Ašies taškas
Kreipiamosios trauklės

Apsauga nuo judėjimo
skersine kryptimi

Spyruoklė (už dangtelio)
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Pasirenkami priedai

Šviesos ant sijos
Purškiant naktį, ant sijos gali
būti įrengtos šviesos.
Sistema „FastFiller“
Itin greitai veikianti „FastFiller“
leidžia pilti net 800 l/min.
greičiu. Sistema yra visiškai
savisiurbė. Naudojant kartu
su „ChemFiller“, pylimas iš jų
abiejų gali vykti vienu metu.

Slėginis ištuštinimas
Skystas trąšas ar bet kokį kitą
tirpalą galima grąžinti atgal į
baką.

Pailgintas prikabintuvas
5500 ir 7000 l purkštuvuose
su 36 m TWIN sija galima
rinktis pailgintą prikabinimo
įtaisą.

HC 8600 – HC 9600
Valdiklis HC 8600 ir HC 9600
– tai galingas daugiafunkcis
įrenginys, kad jūsų darbai būtų
atlikti itin tiksliai.

Naktinio purškimo
žibintas
Jei purškimas ar maišymas
atliekamas tamsoje, galima
įrengti darbines šviesas.

Siurbimo sistema
„FlexCapacity“
Purkštuve COMMANDER
5500/7000 l galima įrengti siurbimo sistemą „FlexCapacity“.

www.boom-performance.com

Lentynėlė „ChemLocker“
„ChemLocker“ yra skirta
talpykloms su chemikalais ar
krepšiams laikyti.

Išorinio valymo įranga
Purškimo pistoletas ir ritė su
žarna išoriniam valymui.

Hidraulinė atraminė koja
3300/4500 purkštuvuose.
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Techniniai duomenys

COMMANDER purkštuvuose sijos gali būti nuo 18
iki 42 m. Visos sijos turi švytuoklinę pakabą su
apsaugos sistema „Anti Yaw“, yra reguliuojamos
taip, kad efektyviai veiktų lygumoje ir šlaituose.
DELTA 18-24 m
DELTA sijos turi daugelį FORCE versijos funkcijų. Sijos ilgis gali
būti nuo 18 iki 24 m. DELTA sija yra puikus pasirinkimas vidutinio
dydžio ir dideliam ūkiui.

18

DELTA FORCE 24-39 m
DELTA FORCE suprojektuota išskirtinai didelių matmenų. Jos
funkcinių savybių ir išdėstymo kombinacija skirta norintiems dirbti
dideliu greičiu ir našumu, esant 24-39 m sijos pločiui.
TERRA FORCE 36–42 m
Dėl dviejų išskirtinių sijos valdymo sistemų ir dizaino, garantuojančio ilgaamžiškumą, našumą ir efektyvumą, TERRA FORCE yra
viena iš populiariausių tarp standartinių sijų.

TWIN FORCE 18–36 m
TWIN FORCE yra taip pat tvirta ir patvari, kaip ir TERRA FORCE
sija. Jos privalumas yra HARDI unikali TWIN oro sistema.
TWIN sistema leidžia purkšti didesniu greičiu, užtikrina geresnį
skverbimąsi į pasėlius. Be to, purkšti galima ir tokiomis sąlygomis,
kokiomis darbas įprastu purkštuvu atrodytų neįmanomas. 36 m
TWIN FORCE versijai galima rinktis pailgintą prikabintuvą.

www.hardi-international.com

Bakas, l

3300

4500

5500

7000

Siurblių tipas (l/min)

464-280/464H-334

464-280/464H-334

464H-334/2x464-598

464H-334/2x464-598

Sijos, m

DELTA 18-24 m TWIN
18-30 m

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

TWIN 24-36 m TERRA
FORCE 36-42 m DELTA
FORCE 24-39 m

TWIN 24 -36 m TERRA
FORCE 36-42 m DELTA
FORCE 27-39 m

500

500

500

500

3.60 (13.6x48)

3.60 (13.6x48)

3.80 (20.8x42)

3.80 (20.8x42)

Bendras ilgis, m (B)

7.30

7.80

8.50

8.50

Ilgis nuo prikabinimo įtaiso iki ašies,
m (C)

4.80

5.30

6.05

6.05

Posūkio spindulys „SafeTrack“, m

6.00

6.20

9.00

9.00

Tarpvėžės plotis, m (D)

1.50-2.25

1.50-2.25

1.80-2.25

1.80-2.25

Plotis, DELTA sija, m (E)

2.55

2.55

2.55

-

Plotis, DELTA FORCE sija, m (E)

2.55

2.55

2.55

3.00

Plotis TWIN FORCE sija, m (E)

3.00

3.00

3.00

3.00

Plotis TERRA FORCE sija, m (E)

-

-

3.00

3.00

Prošvaisa, m (F)

0.8 (13.6x48)

0.8 (13.6x48)

0.78 (20.8x42)

0.78 (20.8x42)

Bendras svoris (tuščias bakas), kg

3800-4950

3950-5500

5100-7200

5800-7250

Hidraulinė pakaba

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Standartinis

-

-

Standartinis

Standartinis

Praplovimo bakelis
Bendras aukštis, m (A)

Amortizuojantis prikabintuvas

E

D
F

A
C
B

www.boom-performance.com
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Lerida, Ispanija

Savinji, Prancūzija

Noyers St Martin, Prancūzija

Borenvilis, Prancūzija

Davenportas, JAV

HARDI

Purkštuvas

# HARDIsprayers

HARDI INTERNATIONAL A/S
Tai yra tarptautinė bendrovių grupė, kurią vienija pagrindinė idėja – patenkinti kokybiškų gaminių ieškančių
naudotojų lūkesčius ir užtikrinti efektyvų, punktualų
bei tikslų darbą naudojant javų apsaugos produktus.
Tarptautinis platinimo ir prekybos tinklas yra išsidėstęs
daugiau nei 100 šalių, atstovaujant importuotojams,
atstovams ir dukterinėms prekybos bendrovėms. Jie yra
Švedijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Šiaurės Amerikoje, Vokietijoje, Australijoje, Kinijoje ir VRE – Rusijoje ir NVS šalyse.
Nuo 1957 m. HARDI įsipareigojo tenkinti vis augantį poreikį užtikrinti efektyvią ir tikslią augalų apsaugą. HARDI
nustato strateginę pasėlių apsaugos produktų taikymo
kryptį. Siekiant tokios pozicijos, būtina nuolat tobulėti ir
taikyti naujoves. HARDI yra įsipareigojusi dar ilgai dirbti
augalų apsaugos srityje.

Bandymų vykdymo tvarka
Iš HARDI INTERNATIONAL A/S išleidžiami purkštuvai yra
bandomi pagal aukščiausius kokybės standartus.
Mūsų darbuotojai, atsakingi už galutinį testavimą, yra
akredituojami išbandyti ir dokumentuoti nacionalinius
patvirtinimus ir standartus iš: Vokietijos (BBA / JKI),
JK (NSTS), Kinijos (CCC) ir Danijos, kur HARDI yra
patvirtinta, kad patikrintų purkštuvus.
Tai užtikrina, kad aukščiausios kokybės purkštuvai
pristatomi ūkininkams.

Puikus paviršiaus apdorojimas
Aukštųjų technologijų paviršiaus apdorojimą sudaro 13 procedūrų, įskaitant pirminį
padengimą ir visų pagrindinių dalių dažymą miltelinės technologijos būdu.
Mūsų gaminiai gerai apsaugoti nuo korozijos – veržlės, varžtai ir kitos dalys yra apdorojamos pagal „Delta/ Magni“ technologiją.

HARDI pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Iliustracijose gali būti matomi pasirenkamieji papildomi priedai ir funkcijos.

Šiaurės Alslevas, Danija

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev · Danija · Tel. +45 43 58 85 00
El. paštas hardi@hardi-international.com
www.hardi-international.dk

PREKYBOS ATSTOVAS
UAB „Biržų žemtiekimas“

Biržų padalinys
Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai
Tel nr. +370 450 31383

Kauno padalinys
9-ojo forto g. 47, LT48100 Kaunas
Tel. nr. +370 620 95790

El. p. info@zemtiekimas.lt · www.zemtiekimas.lt
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Adelaidė, Australija

