
2500

R
A

N
G

E
R

Išskirtinės galimybės



RANGER
Išskirtinės galimybės

2500

Išskirtinės galimybės
Mažiausias purkštuvas iš didžiausios HARDI purkštuvų grupės, tačiau niekuo 
nenusileidžiantis kitiems. RANGER suprojektuotas kaip paprastas ir pati-
kimas purkštuvas.Šis tikslas pasiektas ir įrodytas sėkmingais pardavimais 
visame pasaulyje nuo 2006 m., kai šis purkštuvas buvo pristatytas rinkai.

RANGER pirmauja savo klasėje pagal daugybės įvairių funkcijų pasiūlą.

Kokybė ir dizainas 
Sijos pagrįstos keliomis skirtingomis koncepcijomis, tai užtikrina tinkamą sijų 
pasirinkimą atsižvelgiant į konkrečius poreikius.

Patikima bako ir rėmo konstrukcija garantuoja stabilumą ir tvirtumą. Unikalūs 
komponentai reiškia išskirtines darbines savybes ir ilgaamžiškumą.

www.hardi-international.com
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SPECIFIKACIJOS

 Ì Bakas: 2500 l – optimalus stabilumas ir mažiausias medžiagų likutis

 Ì Rėmas: Ypač aukšta prošvaisa. Žemas sunkio centras 

 Ì Diafragminis siurblys:  
Patikimas, ypač našus ir lengvai aptarnaujamas

 Ì Valdymo blokas: Elektroninis slėgio reguliavimas, įjungimas / 
išjungimas, sekcijų valdymas

 Ì Valdiklis: HC 5500

 Ì Skysčių sistema: Intuityvi ir logiška kolektorinė sistema

 Ì Ašis: Reguliuojama nuo 1,5 iki 2,0 m 

 Ì PRO sijos:  
Kompaktiškos, vertikaliai pakeliamos sijos nuo 12 iki 24 m

 Ì EAGLE sijos: Paprastos ir tvirtos sijos nuo 18 iki 21 m

Darbinė zona
Darbo zonoje visos pagrindinės funkcijos yra išdėstytos lengvai 
pasiekiamose vietose. Šioje zonoje yra viskas, ko reikia purkštuvui 
valdyti, ji sukonstruota paprastai ir logiškai.

Kolektorius parengtas jungti su papildomos komplektacijos įtaisais 
"RinseTank", valymo purkštuku ir chemikalų bakeliu „TurboFiller".

Chemikalų bakelis „TurboFiller“
„TurboFiller“ yra didelio našumo indukcinis bakas, kuris greitai ir 
lengvai gali būti užpildomas cheminėmis medžiagomis. 

Unikalus „TurboDefector“ sukuria stiprią skysčio cirkuliaciją bakelyje 
ir sumaišo visų rūšių chemikalus greitai ir saugiai.

Maišymui skirtas vanduo paduodamas per unikalią skirstomąją 
plokštę, kuri sumontuota „TurboFiller“ apačioje. Tai užtikrina didelį 
našumą taip pat ir tuomet, kai naudojami milteliai.

„SelfSteer“ sistema
„SelfSteer“ yra sujungta su traktoriaus pakabinimo mechanizmu ir 
įgalina pasiekti geresnį purkštuvo sekimą galulaukėse.

„SelfSteer“ yra paprasta mechaninė vairavimo sistema, reikalaujanti 
mažai priežiūros ar reguliavimo purškimo darbų metu. 

„SelfSteer“ sistema gali būti įrengta su šlaitų kompensavimo siste-
ma. Pasvyrimo korekcija valdoma rankiniu būdu, tiesiogiai naudojant 
traktoriaus hidrauliką ir padeda „SelfSteer“ sistemai išlaikyti orienta-
ciją pagal vėžes net ir kalvoto reljefo sąlygomis.

 Ì Paprasta naudoti 

 Ì Paprasta prižiūrėti

 Ì Trumpa ir kompaktiška 
konstrukcija

 Ì Mažas svoris
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PRO VH 12-18 m pločio ir PRO 
VP 20, 21 ir 24 m pločio sijos 
Sijos yra sukonstruotos iš plieno su pertvaro-
mis – tokia konstrukcija optimizuoja svorį ir 
užtikrinta galimą didžiausią stiprumą. Puikios 
PRO sijų savybės užtikrina tikslų purškimą net 
ir sunkiausiomis lauko sąlygomis.

Visos PRO sijų funkcijos gali būti valdomos 
elektriniu- hidrauliniu būdu iš kompaktiško, pa-
togios padėties valdymo skydelio. Pagrindinės 
valdymo funkcijos, kurios dažniausiai naudoja-
mos dirbant lauke, yra sugrupuotos tarpusavy-
je, siekiant supaprastinti naudojimą – pavyz-
džiui, sijų aukščio reguliavimą, nepriklausomą 
atskirų sijų sekcijų pakreipimą, sijų pokrypį. 

Elektrohidraulinis valdymas yra papildomai 
komplektuojamas VH ir standartiškai įrengia-
mas VP modeliuose.

Vertikaliai suskleidžiamos sijos
Išskirtinės darbinės savybės

Apsauga nuo judėjimo 
skersine kryptimi
Visos PRO sijos yra su apsaugos nuo 
pokrypio įrenginiu.

Apsaugos nuo pokrypio įrenginys yra 
VP modelio sijų ir VH modelio sijų 
centrinėje dalyje.

Apsaugos nuo pokrypio įrenginys 
užtikrina optimalų purškimą ir 
sumažina purkštuvo apkrovas.

Standartinė PRO VH įranga
 Ì  „ParaLift“ aukščio kontrolei

 Ì Simetriškas sijos šoninių sekcijų suskleidimas

Pasirenkama VH / standartinė VP įranga
 Ì Vienos pusės sijų sulankstymas 

 Ì Nepriklausomas sijų pokrypis 

 Ì Sijų šlaitų kompensavimo sistema

www.hardi-international.com
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EAGLE SPB 18, 20 ir 21 m pločio sijos
EAGLE sijų savybė yra tvirta dviejų dimensijų 
konstrukcija ir savaime stabilizuojanti spyruo-
klinės trapecijos pakaba. Šis derinys daugeliui 
metų užtikrina patikimą darbą net ir sunkiau-
siomis lauko sąlygomis. 

Nekryptinė spyruoklinė atlaisvinimo sistema 
apsaugo sijas nuo sugadinimo. EAGLE sijos 
yra tinkamas sprendimas, jei reikia tvirtumo ir 
maksimalaus purškimo greičio.

Standartinė komplektacija:
 Ì  „ParaLift“ aukščio kontrolei

 Ì Simetriškas sijų lankstymas 

Pasirenkama įranga:
 Ì Vienos pusės sijų sulankstymas 

 Ì Nepriklausomas sijų pokrypis 

 Ì Sijų šlaitų kompensavimo sistema

Horizontaliai suskleidžiamos sijos
Patvarumas dirbant sudėtingomis sąlygomis

EAGLE sijos gali būti su dviem skirtingomis 
hidraulinėmis sistemomis. 

„Y“ versija leidžia lengvai simetriškai su-
lankstyti kairiąją ir dešiniąją sijos puses.

„Z“ versija yra elektrinė-hidraulinė ir sutei-
kia galimybę nepriklausomai pakreipti arba 
sulankstyti vieną pusę.

Sijų šlaitų kompensavimo sistema yra papil-
doma funkcija abiejose versijose.

Purkštukų korpusai yra sumon-
tuoti aukščiau už apatinės sijos 
konstrukcijos dalį – tai užtikrina 
maksimalią jų apsaugą.
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HC 5500
HC 5500 yra galingas kompiuteris, palengvinantis purškimo darbus ir padedantis juos 
atlikti saugiau. Pagal poreikį jame gali būti pateikiama daugiau informacijos. Nelieka jokių 
abejonių renkantis, kai naudojama funkcija „IntelliTrack“ ir pažangūs ūkininkavimo įrankiai. 
Operatorius iš karto gauna pranešimus apie veikimo būseną ir įspėjamus, jei yra netinkami 
svarbūs parametrai, pvz., slėgio, greičio ir pan.

Tai pažangus ūkininkavimo būdas – parengta iki 98 registravimo ir ryšio galimybių pagal 
konkrečios vietos taikomąjį žemėlapį ar naudojant nuotolinį jutiklį. Galima naudoti įvairius 
papildomus įtaisus, pvz., „SprayRover“, „TankGauge“ ar 12 V spausdintuvą.

„LogicMeniu“ svarbi informacija pateikiama ypač aiškiai. Paspaudus iš anksto užpro-
gramuotus klavišus, informacija pateikiama didelio formato ekrano srityje. Dažniausiai 
naudojamas funkcijas galima peržiūrėti dvigubai greičiau naudojant sparčiuosius klavišus. 
Tūrio srautą į procentinius rodmenis ar tūrio vertę galima perjungti tiesiog važiuojant.

HC 5500 yra komplektuojamas su nauju „SprayBox III“ įtaisu, su kuriuo galima jungti 
purškimo valdymo sistemas, pvz., „SprayRover 570“.

„SprayRover 570“
„SprayRover 570“ yra atskiras „AutoSectionControl“ valdiklis, 
galintis veikti kartu su gerai žinomu HC 5500 valdikliu. Spalvo-
tą 5,7 col. (14,5 cm) jutiklinį ekraną galima naudoti 2D ar 3D 
grafikos režimu, o vairavimas gali būti valdomas naudojant penkis 
skirtingus vairavimo režimus.

„HARDI SprayRover 570“ yra komplektuojamas su antena, vei-
kiančia EGNOS/WAAS signalo diapazonu – tiksliai ir aiškiai esant 
įprastinėms darbo lauke sąlygoms. Galima įsigyti papildomai 
pasirenkamą aukštesnės kokybės RXA-30 anteną, jei dirbama 
kalvotose vietovėse.

HC 5500 valdiklis
Pasirinkimas – be jokių abejonių

www.hardi-international.com
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Sija EAGLE PRO

Bakas, l (gryna talpa) 2500 2500

Siurblių tipas (l/min) 1303-114 arba 364-194 1303-114 arba 364-194

Sijos, m 18 / 20 / 21 12 / 15 / 16 / 18 / 20 / 21 / 24

Reikalingos hidraulinės išleidimo angos („Y“ modeliai) 1 vienkryptė + 1 dvikryptė** 1 vienkryptė + 1 dvikryptė**

Reikalingos hidraulinės išleidimo angos („Z“ modeliai) 1 dvikryptė** 1 dvikryptė**

Bendras svoris (tuščias bakas), kg 1.740-1.880 1.880-2.100

Bendrasis ilgis*, m A 5.40 / 5.53*** 5.40 / 5,53***

Bendrasis aukštis*, m B 2.90 (11.2 × 38) 3.61 (11.2 × 38)

Plotis su sija gabenimo padėtyje*, m C 2.98 2.55

Tarpvėžės plotis, m 1.50-2.00 1.50-2.00

Ilgis nuo prikabinimo įtaiso iki ašies, m 3.95 3.95

Prošvaisa, m 0.70 (11.2 × 38) 0.70 (11.2 × 38)

Praplovimo bakelio talpa, l 250 250

* Matmenys: EAGLE 18 m, PRO 24 m **Papildomos išleidimo angos „Slant“ ir „Y“ versijose bei šlaito koregavimas  
*** Nėra vairavimo / vairavimas 

Techninės specifikacijos

Valdiklis
patikimas 

purškimo valdiklis

„SprayRover 570“
GPS valdoma 

Sekcijų kontrolė „AutoSecti-
onControl“ 

Stabdžiai
Hidrauliniai stabdžiai,
Stovėjimo stabdys, 

Pneumatiniai 1 ar 2 kontūrų 
stabdžiai

Išorinis purkštuvo  
apiplovimo komplektas
Žarna ant ritės ir purškimo 
pistoletas purkštuvo bako 

išorės plovimui.

Cikloninis filtras  
„CycloneFilter“

Išskirtinis slėginis filtras su 
didelio greičio ciklonu savaimi-

niam valymui 
*Standartiškai įrengiama su PRO sijomis

Pasirenkami 
priedai 

A C

B
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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
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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 patvirtin-
ta, kad patikrintų purkštuvus.

Tai užtikrina, kad aukščiausios kokybės purkštuvai 
pristatomi ūkininkams.


