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MEGA
Sumanus purkštuvas našesniam darbui

1200 / 1500 / 1800 / 2200 

Geriausias sprendimas kasdieniams darbams
Didžiausias pakabinamas purkštuvas rinkoje. 

Funkcionalus dizainas ir dar geresni darbiniai parametrai – šis 
purkštuvas nustato naujus standartus pakabinamų purkštuvų srity-
je. Purkštuve įrengtas didelis praplovimo bakas. Šoniniai dangteliai 
apsaugo visus pagrindinius elementus, tokius kaip chemikalų 
bakelis „TurboFiller“, filtrai ir saugojimo vieta. 

Važiuojant „AirRide“ sistema padeda stabilizuoti siją ir užtikrina di-
desnį komfortą vairuotojui. Spartesnis purškimas, didesnė skysčio 

talpa – HARDI MEGA beveik niekuo neatsilieka nuo prikabinamų 
purkštuvų. 

Visiškai nauja dizaino koncepcija. 
Didelis praplovimo bakas sumontuotas tarp pagrindinio bako ir 
traktoriaus. Tai leido priartinti svorio centrą prie traktoriaus. Be to, 
dėl kompaktiškos vidurinės dalies MEGA yra arčiau traktoriaus nei 
kiti pakabinami purkštuvai.

Pastačius ant žemės, MEGA turi 8° polinkį atgal. Tai suteikia 
patogesnę prieigą pajungimui. Darbo metu purkštuvas yra verti-

kalioje padėtyje ir garantuoja geriausius sijos kėlimo mechanizmo 
darbinius parametrus. 

Kairioji ir dešinioji pusės yra uždengtos, kad būtų lengviau jas 
išvalyti, o ant vožtuvų ir skysčio komponentų neatsirastų purvo. 

Dar viena dizaino ypatybė yra integruotasis skysčio kanalas tarp 
pagrindinio ir praplovimo bako. Visos žarnos ir kabeliai yra uždeng-
ti ir gerai pritvirtinti.
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SPECIFIKACIJOS

 Ì Bako talpa: 1200, 1500, 1800, 2200 l

 Ì Valdiklis: HC 6500, HC 8600, HC 9600

 Ì „TurboFiller“: Itin talpus, lengvai naudojamas

 Ì Standartinė ir pasirenkama įranga: D versija:  
Paruošta praplovimo sistemai „DilutionKit“

 Ì Skysčių sistema: Lengva naudoti, įvairios funkcijos

 Ì Rėmas: Plieninis tvirtas rėmas

 Ì PRO sijos:  Kompaktiškos, vertikaliai sulankstomos sijos,  
nuo 15 iki 28 m

HC 8600 ir HC 9600
Integruotoji elektronika leidžia žengti į kitą valdymo lygį. Valdiklis 
HC 8600 ir HC 9600 – tai galingas daugiafunkcis įrankis, kad jūsų 
darbai būtų atlikti itin tiksliai. Tarp standartinių ISOBUS terminalų 
funkcijų yra „AutoSectionControl“, orientavimas ir duomenų regis-
travimas.

Taip pat galite rinktis ISOBUS versijos purkštuvą MEGA. Tokie purkš-
tuvai yra valdomi per ISOBUS terminalą. 

Praplovimo sistema „DilutionKit“ 
„DilutionKit“ leidžia praplauti siją ir baką arba vien tik siją nesikeliant 
nuo operatoriaus sėdynės. Visos grįžtamosios linijos ir maišymo 
talpykla yra praplaunamos purškiant atskiestą skystį iš pagrindinio 
bako.

Chemikalų bakelis „TurboFiller“ 
Chemikalų bakelis „TurboFiller“ yra didelės talpos, į jį chemines 
medžiagas galima supilti greitai ir lengvai. 

Unikalus „TurboDefector“ sukuria stiprią skysčio cirkuliaciją bakelyje, 
todėl visų rūšių chemikalai sumaišomi greitai ir saugiai. 

Chemikalų indus ir patį pildytuvą „TurboFiller“ plauna besisukantis 
purkštukas. 

Chemikalų bakelį užpildyti labai lengva, o darbas yra efektyvus dėl 
įmontuoto daugiafunkcio 3 vožtuvų valdymo įrenginio. 

 Ì Geriausias sprendimas 
kasdieniams darbams

 Ì Funkcionalus dizainas – svorio 
centras arti traktoriaus

 Ì Didžiausias pakabinamas purkštuvas rinkoje

 Ì „AirRide“ – geriausius sijos darbinius 
parametrus užtikrinanti pneumatinė pakaba
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MEGA projektavimo metu daug dėmesio buvo skiriama patogu-
mui ir valdymo paprastumui. Geriausias pavyzdys – purkštuvo 
„WorkZone“ sritis. Čia rasite viską, ko reikia tinkamam purkštu-
vo veikimui. Pagrindinės funkcijos lengvai prieinamos – viskas 
paprasta ir logiškai išdėstyta. 

Švaraus vandens bakelis plauti rankoms 
15 l bakelis yra sumontuotas „WorkZone“ srityje, kad galėtumė-
te lengvai jį pasiekti. 

 

Kopėčios bako dangčiui pasiekti
Kairėje pusėje sumontuotos ištraukiamos kopėčios, kad lengvai 
pasiektumėte bako dangtį. 

Dangtis įrengtas kuo arčiau, kairėje pusėje, todėl itin lengva pa-
tikrinti baką. Bakas suprojektuotas taip, kad operatorius puikiai 
matytų visas jo sieneles.

Darbinė zona

1. Slėgio vožtuvas „SmartValve“

2. Maišymo vožtuvas 

3. Siurbimo vožtuvas „SmartValve“ 

4. Švaraus vandens bakelio vožtuvas 

5. „PumpFiller“ jungtis

6. Praplovimo bakelio pildymo anga 

7. Chemikalų bakelis „TurboFiller“ 

8. „TurboFiller“ valdymo blokas 

9. Vožtuvo filtro valymas / išorės valymas

10. Lengvai valomas filtras „EasyClean“ 

11. Cikloninis filtras „CycloneFilter“ 

12. Saugos užraktas

13. Slėgio reguliavimo vožtuvas  
„DynamicFluid4“ (už dangčio)

Paprasta techninė priežiūra
Kad būtų lengviau pasiekiami, dauguma elektroninių kom-
ponentų ir jungčių įrengti dėžutėje už pagrindinio bako. 
Visi komponentai yra tinkamai apsaugoti.

Lengvai pasiekiami filtrai 
Filtrai išdėstyti dešinėje pusėje, už dangtelio, kad būtų 
lengva juos pasiekti stovint ant žemės.

Saugus matuoklių išdėstymas 
Matuokliai siurbimo filtro būklei stebėti ir manometras 
sumontuoti ant praplovimo bakelio platformos. 

Jie yra tinkamai apsaugoti ir gerai matomi iš traktoriaus 
kabinos.

Saugos užraktas 
Saugos užraktas įrengtas dešinėje pusėje.
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Chemikalų bakelis „TurboFiller“ 
HARDI chemikalų bakelis „TurboFiller“ sukonstruotas taip, kad juo būtų 
galima sumaišyti didelius miltelių arba skysčių kiekius. Pajėgumas pasie-
kiamas formuojant stiprų vakuumą ir priverstinai sukant skystį. Priverstinį 
sukimą atlieka bakelio apačioje įmontuotas „TurboDeflector“. 

Bakelį užpildyti labai lengva, o šis darbas efektyvus dėl įmontuoto dau-
giafunkcio 3 vožtuvų valdymo įrenginio. Chemikalų indus ir patį pildytuvą 
„TurboFiller“ plauna besisukantis purkštukas.

Viena pagrindinių purkštuvo dalių – 
HARDI diafragminis siurblys
MEGA skysčio sistemos srautus valdo tvirto tepimo HARDI diafragminis 
siurblys. Diafragmos atskiria skystį nuo svarbių siurblio dalių, pvz., guolių, 
alkūninio veleno, todėl siurblys visuomet patikimai veikia.

HARDI diafragminio siurblio savybės: 

 Ì Savisiurbis

 Ì Gali veikti sausas ir nesugesti 

 Ì Paprasta priežiūra

 Ì Tepamas karteris

Dinaminė skysčio sistema, pagrįsta 4 jutiklių technologija
MEGA mašinos skysčio sistema pagaminta pagal naują koncepciją, siekiant užtikrinti trum-
pesnį reakcijos laiką, o taip pat ir tikslesnį purškimą lauke. 

Dėl 4 jutiklių technologijos ir sandaraus dizaino sistema „DynamicFluid4“ leidžia sparčiai ir 
tiksliai atlikti reguliavimą, o įdiegta moderni programinė įranga padeda įveikti visus purškimo 
metu iškylančius iššūkius.

Be to, esant bepakopei transmisijai, „DynamicFluid4“ yra pritaikyta skirtingoms vairavimo 
sąlygoms ir besikeičiančiam greičiui, kad pasėliai visuomet gautų reikiamą chemikalų kiekį.

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 vož-
tuvų padėtį, srautą ir slėgį. Kartu su naująja specifine programine įranga ir naujuoju unikaliu 
keraminiu reguliavimo vožtuvu „DynamicFluid4“ 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 pakeis-
ti vienas kito funkcijas, todėl reguliavimas nenutrūksta, net jutikliui sugedus. Reguliuoti galima 
ir rankiniu būdu.

Praplovimo bakelis
190 l (1200 l), 200 l (1500 / 1800 l) ir 250 l (2200 l) praplovimo bakelis sumontuotas taip, 
kad būtų galima saugiai ir veiksmingai atlikti praplovimą lauke.

Efektyvus maišymas „Venturi“ purkštukai padidina maišymo efektyvumą apie 4 kartus. 
Purkštukai išdėstyti taip, kad bake nebūtų nepasiekiamų vietų. Itin efektyvus maišymas tinka ir 
skysčiams, ir milteliams.

Skysčio sistema

Lengvai valomas filtras 
„EasyClean“ 
„EasyClean“ – tai didelio našumo 
siurbimo filtras. Filtro būklę galima nuolat 
stebėti vakuumo indikatoriuje „SafeSpray“. 

Taip užtikrinama, kad filtras būtų valomas 
tik tuomet, kai to tikrai reikia. Kai filtrą 
reikia valyti, pakanka pasukti dangtelį 90° 
kampu. Šiuo vieninteliu judesiu uždaromas 
filtro apačioje esantis pagrindinio bako 
vožtuvas, o filtras atidaromas apžiūrai.

Cikloninis filtras 
„CycloneFilter“
Slėgio pusėje esantis  
„CycloneFilter“ yra unikalus savaime 
išsivalantis filtras, veikiantis stipraus 
sukamojo srauto metodu – šis meto-
das labai pagerina filtro išsivalymą.

Be to, „CycloneFilter“ turi unikalią 
srauto pastiprinimo funkciją, leidžiančią 
papildomai praplauti filtrą, kai to reikia.
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Tikslus sulankstymas 
Dėl 27-28 m versijos išorinio sijos 
elemento viršutinio sulankstymo 
mechanizmo purkštuvo ilgis yra 
toks pat kaip ir 20-28 m versijoje, 
o svorio centras visada yra arti 
traktoriaus. 

Transportavimo metu sija gali 
šiek tiek judėti aukštyn ir žemyn. 
Hidraulinio slopintuvo įrengimas 
ant keltuvo leido dar labiau pra-
ilginti jos eksploatavimo laiką.

Tvirta ir tiesi sija
Tarp sijos elementų sumontuoti 
rakinamieji įtaisai užtikrina, kad 
sija būtų tiesi ir nejudėtų skersai. 
Tai garantuoja tolygų lauko 
apipurškimą.

VPZ sijos
Projektuodami ir gamindami VPZ sijas pritaikėme turimas žinias 
ir patirtį, sukauptą per ilgus darbo metus šioje srityje. Mūsų sijos 
patenkina aukštus reikalavimus, keliamus purškimui.

20-28 m VPZ sijos turi integruotas apsaugas nuo judėjimo 
skersine kryptimi. Karkasinė konstrukcija užtikrina, kad sija būtų 
stipri ir tvirta – tai labai svarbu tiksliam ir vienodam purškiamų 
medžiagų paskirstymui. Purkštukai, purškiamo skysčio vamzdy-
nai ir žarnos yra gerai apsaugotos sijų karkase.

PRO sija yra patvari, o sutvirtinti lankstai užtikrina sijos purškimo 
padėties pastovumą. Lanksti spyruoklinė sekcija apsaugo sijos 
galą nuo pažeidimų esant kliūčiai.

VPZ sijos

www.hardi-international.com
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Aukštas sijos pakėlimas
Ilgas sijos keltuvas, greitai reaguojantis cilindras 
ir hidraulinis slopintuvas užtikrina darbinį aukštį 
nuo 50 iki 210 cm.

Virš sijos keltuvo yra žarnos nutiesimo kanalas, 
garantuojantis didesnį MEGA purkštuvo su VPZ 
sijomis patikimumą.

28 m – 7 sekcijos
8 8( 6 )

14 m
8888 ( 6 )8

27 m – 7 sekcijos
7 8( 6 )

14 m
7886 ( 6 )8

27 m – 9 sekcijos 14 m
7 6( 6 ) 6 76666 ( 6 )4

28 m – 9 sekcijos 14 m
8 6( 6 ) 66 84 6 6 6 ( 6 )

24 m – 7 sekcijos 12 m
6 6( 6 ) 8 68 8 6 ( 6 )

21 m – 7 sekcijos 12 m
854 8 5 4( 4 )( 4 ) 8

20 m – 5 sekcijos 
8 888 ( 3 )( 3 ) 8

12 m

565 4 55 ( 4 )( 4 ) 6
18 m – 7 sekcijos 8 m

5 567 7 ( 4 )( 4 ) 6
18 m – 6 sekcijos 8 m

4 5 5 44 5 ( 3 )( 3 ) 5
16 m – 7 sekcijos 7 m

4 5 4 44 4 ( 3 )( 3 ) 5
15 m – 7 sekcijos 7 m

6666 ( 3 )( 3 ) 6
15 m – 5 sekcijos 7 m

24 m – 6 sekcijos
8 ( 6 )

12 m
888 8( 6 )8

24 m – 9 sekcijos 12 m
6 ( 6 ) 5 64 ( 6 )56 5 5 6

21 m – 9 sekcijos 12 m
454 5 4( 4 )( 4 ) 5 5 5 5

Sijos sekcijos
Vertikaliai sulankstoma PRO sija turi 3, 4 arba 5 segmentus kiekvienoje pusėje. 
Paveikslėlyje pavaizduota, kiek purkštukų yra kiekvienoje sijos sekcijoje ir kurioje vietoje sulankstoma sija.

= Sijos galo apsauga nuo pažeidimų esant kliūčiai

= Sulankstymas = purkštukų skaičius sekcijose

www.hardi-mega.com 7



Elektrinis-hidraulinis valdymas
Visos 15-18 m VHZ ir 20-28 m VPZ sijų funkcijos 
gali būti valdomos elektrohidrauliniu būdu per 
„SetBox“. Pagrindinės funkcijos yra kontroliuoja-
mos naudojant „HARDI Grip“, pvz., sijų aukščio 
reguliavimas, nepriklausomas atskirų sijų sekcijų 
pakreipimas ar sijų pokrypis. Visos kitos valdymo 
funkcijos taip pat yra lengvai pasiekiamos, todėl 
valdant MEGA neiškils jokių sunkumų.

Patogus sulankstymas
Valdoma tiesiogiai hidrauliniu būdu – 7 skirtin-
giems veiksmams būtina viena dvipusio veikimo 
jungtis. Z versijoje siūlomos tokios funkcijos, 
kaip ribotas sulankstymas, sijos sulankstymas iš 
vienos pusės ar atskirų sijų sekcijų pakreipimas.

Paprastas valdymas

Lengvai pasiekiama skysčio sistema 
Kairėje esantis vožtuvas „SmartValve“ yra lengvai 
pasiekiamas – tereikia nuimti apsauginius dang-
čius. Filtrai išdėstyti dešinėje pusėje, už dangtelio, 
kad būtų lengva juos pasiekti stovint ant žemės. 

Apsauga nuo judėjimo skersine kryptimi
Visos VPZ sijos turi įtaisą, saugantį nuo judėjimo 
skersine kryptimi. Toks pat įtaisas yra ant VP sijų ir 
VH sijų viduryje. 

Apsauga nuo judėjimo skersine kryptimi leidžia opti-
mizuoti purškimą ir sumažina purkštuvui sukeliamas 
apkrovas.

www.hardi-international.com
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„AirRide“ – geriausius sijos darbinius parametrus 
užtikrinanti pneumatinė pakaba
Judesius sugeria poliuretaniniai slopintuvai. Dėl savo dydžio slopintuvai 
nėra per daug suspaudžiami, kai bakas pilnas, todėl jų eksploatavimo 
laikas yra ilgesnis. 

Važiuojant nelygiais keliais pukrštuvo pneumatinė pakaba atlaiko 
purkštuvo ir sijų slėgimą, o dirbant lauke sijos pakaba laiko siją opti-
maliame aukštyje virš pasėlių. 

2 ir 3 kategorijų sujungimas
2200 l versijoje numatyta standartinė 3 kategorijos jungtis, o 1800 l 
versiją galima užsisakyti su 2 arba 3 kategorijos jungtimi.

Priekinis bakas

HARDI FT priekinis bakas
Galimi skirtingi HARDI priekinio bako variantai. Priklausomai nuo poreikių, jis gali būti naudojamas kaip 
atsarginis bakas, jei lauke reikia daugiau vandens, arba kaip antrinė chemikalų talpykla. Bakas yra 
pagamintas iš itin tvirto plastiko. Viršuje jis turi skysčio lygio indikatorių, kuris yra matomas iš operatoriaus 
kabinos. Priekyje sumontuotas 2 kategorijos keltuvas.

Pagalbinis bakas
Pagrindinį baką ir rėmą galima pritaikyti pagalbinio bako sistemai. Tokiu atveju MEGA purkštuvo 5 krypčių 
siurbimo vožtuvas nėra prijungiamas. Dirbant lauke vanduo iš priekinio bako gali būti siurbiamas į pagrindi-
nį baką, todėl pridėjus cheminių medžiagų galima tęsti darbą ir išvengti būtinybės grįžti į pripildymo vietą.

Bakas cheminėms medžiagoms
Sumontavus maišymo siurblio mechanizmą ir elektrinį vožtuvą, priekinis bakas gali būti naudojamas kaip 
atskiras chemikalų bakas. Taip kabinoje sėdintis operatorius gali pasirinkti, ar naudos purškiamą tirpalą iš 
priekinio bako, ar iš pagrindinio.

MEGA purkštuvuose slėginio ištuštinimo funkcija bus naudojama siurbti skystį iš galinio į priekinį baką. 
Siurbimo pusėje bus pridėtas nuotoliniu būdu valdomas vožtuvas S93. Pagrindiniame purkštuve vis dar 
aktyvintas skysčio grįžimas iš sekcijų ir maišymas, todėl operatorius turi stebėti, kad pagrindinis bakas 
nebūtų perpildytas. 

Priekinis bakas turi standartinį 135 l praplovimo baką. Priekinis bakas gali būti nuolat valomas naudojant 
pasirinktinį 12 V siurblį. 

TECHNINIAI DUOMENYS

Bako dydis (grynasis 
/ bendrasis)

Praplovimo 
bakelis Plotis (cm) Aukštis 

(cm) Ilgis (cm) Svoris (kg)

1200 / 1260 135 185 110 130 150

1500 / 1580 150 190 115 140 180

Priekyje sumontuotas 2 kategorijos keltuvas. Būtina atsižvelgti į vietos reglamentavimą dėl krovinio nuosvyros už ašies, saugumo įrangos 
važiuojant keliais ir priekinės ašies apkrovos.

„AirRide“ Pagrindinė 
mova

www.hardi-mega.com 9



Valdiklis 

Sekcijų kontrolė „AutoSectionControl“ 
Automatinė GPS pagrindu veikianti pozicijos 
nustatymo sistema atidaro ir uždaro sijos 
sekcijas purkštuvui važiuojant per nupurkštus 
plotus. Standartinė įranga HC 8600 ir HC 9600 
terminaluose.

Pokrypio kontrolė „AutoSlant“
Sijos aukštis ir pokrypis yra kontroliuojami 
automatiškai. 

„AutoSlant“ yra prieinama kartu su vertikaliai 
sulankstomomis Z sijomis nuo 20 iki 28 m. 
„AutoSlant“ taip pat yra integruota į ISOBUS 
terminalą.

HC 8600 ir HC 9600
Svarbus kriterijus daugeliui ūkininkų yra tai, kad 
visa pagrindinė informacija būtų rodoma viename 
darbiniame 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.

Duomenų tvarkymas ir perdavimas
Duomenims persiųsti HC 8600 ir HC 9600 turi 
USB prievadus bei „Wi-Fi“ adapterį. Tai supapras-
tina išsamių ataskaitų rengimą, kurias vėliau reikia 
pateikti atitinkamoms institucijoms. Tokiose atas-

kaitose 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.

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

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

HC 6500
Tik purškimui skirtas HC 6500 yra vienas iš geriausių 
purškimo valdiklių pasaulyje. Spalvotas ekranas, 
HARDI vairalazdė ir patogus meniu dar kartą įrodo, 
kad reikia rinktis MEGA.

HC 6500 modelis yra skirtas tik purkšti, o tai 
reiškia, kad neaukojamas valdiklio funkcionalumas. 
Ergonomiška optimali konstrukcija tenkina ilgų darbo 
valandų ir lengvo valdymo poreikius.

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.

www.hardi-international.com

MEGA
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Saugos užraktas Pripildymo įtaisas  Šviesos ant sijos  
(pasirinktinės)

Vienaeiliai filtrai Išorinio apiplovimo 
sistema (pasirinktinė) 

Sistema „BoomPrime“ 
(pasirinktinė)

Ypatybės

Techniniai duomenys

A = bendrasis ilgis, cm

B = Maks. transportavimo plotis, cm

C = bendrasis aukštis, cm

A B

C

Bako dydis  
(grynasis / bendrasis) 1200 1500 1800 2200

Siurblys 364 (194 l/min) • • • •
Siurblys 464 (280 l/min) • • • •
Praplovimo bakelis 190 l 200 l 200 l 250 l
Švaraus vandens bakeliai 15 l 15 l 15 l 15 l

Svoris, kg (tuščio purkštuvo)
15 m - 16 m PRO 1522 1549 1697 1747
18 m PRO 1544 1571 1755 1805
20 m VPZ 1677 1704 1820 1870
21 m VPZ 1689 1716 1830 1880
24 m VPZ 1705 1742 1850 1900
27 m VPZ n/a 1936 1855 1905
28 m VPZ n/a 1946 1865 1915

Matmenys, cm A × B × C A × B × C A × B × C A × B × C

15 m - 16 m PRO 151 x 234 x 288 151 x 234 x 288 221 x 234 x 288 221 x 234 x 288
18 m PRO 151 x 234 x 315 151 x 234 x 315 221 x 234 x 315 221 x 234 x 315
20 m VPZ 172 x 234 x 292 172 x 234 x 292 242 x 234 x 292 242 x 234 x 292
21 m VPZ 172 x 234 x 292 172 x 234 x 292 242 x 234 x 292 242 x 234 x 292
24 m VPZ 174 x 234 x 327 174 x 234 x 327 244 x 234 x 327 244 x 234 x 327
27 m VPZ n/a 174 x 234 x 328 244 x 234 x 328 244 x 234 x 328
28 m VPZ n/a 174 x 234 x 328 244 x 234 x 328 244 x 234 x 328

www.hardi-mega.com 11



Šiaurės Alslevas, Danija

Savinji, Prancūzija

Borenvilis, Prancūzija

Adelaidė, Australija

Lerida, Ispanija

Noyers St Martin, Prancūzija

Davenportas, JAV

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

#HARDIsprayers
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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 apdo-
rojamos pagal „Delta/ Magni“ technologiją.

HARDI
Purkštuvas 
HARDI INTERNATIONAL A/S 
Tai yra tarptautinė bendrovių grupė, kurią vienija pa-
grindinė 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, Prancūzi-
joje, Ispanijoje, Šiaurės Amerikoje, Vokietijoje, Australijo-
je, Kinijoje ir VRE – Rusijoje ir NVS šalyse.

Nuo 1957 m. HARDI įsipareigojo tenkinti vis augantį po-
reikį 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.
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