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     AKČNÍ nabídka samochodného postřikovače HARDI 

HARDI  ALPHA evo TWIN  FORCE   - i -  4100/24m  - HAZ                          PANTER  EDITION                                    
 
Specifikace samojízdného postřikovače – stručná charakteristika: 
 
Motor 
 6-ti  válcový, přeplňovaný, vodou chlazený motor DEUTZ Tier 3B 

160 kW / 217 Hp, při 2400 ot., common rail; alternátor 140 Amp 

 320 l palivová nádrž  

Rám 
 nýtované šasi z vysokotažné švédské U oceli DOMEX, plně 

odpružený podvozek vinutými spirálovými pružinami s tlumením 
dvojčinnými tlumiči rázů 

 průjezdní světlost 1,20 cm  

 náprava typ M 200-237 cm, rozvor 375 cm 

Nádrže 
 polyethylenová nádrž 4100 litrů (4.305) se suchým hladinoznakem 

 proplachovací nádrž 410 litrů s proplachovacími tryskami hlavní 
nádrže - souprava 

 15 l nádrž na čistou vodu 

Převodovka a pohon 
 hydrostatický pohon EcoDrive dvourychlostními kolovými motory 

POCLAIN nové generace 4x C 18;  parkovací brzda 

 max. rychlost 29 km/hod.    

 řízení 4 kol s automatickým vyrovnáním zadních kol a jejich 
uzamčením při pojezdu na komunikacích  

 pojezdová kola s pneu o rozměru 380/90 R46 /základ/  

 blatníky kol 90° vpředu a 180° vzadu 

 ochranný kryt podvozku, 

Kabina                                                                                             
 nová, komfortní, prostorná kabina Evo s posuvnými 

dveřmi, ventilací, klimatizací, uhlíkovou filtrací a topením, tónovaná 
skla, el.nastavitelné zpětné zrcátka s vyhříváním 

 pneumaticky odpružené sedadlo operátora s loketními opěrkami a  
nastavitelný volant, sedadlo spolujezdce 

 multifunkční joystick s řízením funkcí postřiku, ramen a pojezdů s 
podsvětlením, integrovaný s loketní opěrkou sedadla operátora 

 chladící box na potraviny  

 rádio s CD přehrávačem v kabině  

 anemometr s teploměrem 
 

Funkčnost 
 rychloplnící zařízení FastFiller a 

tlakové vyprazdňování hl. 
nádrže 

 přimíchávací zařízení chemikálií 
TurboFiller s proplachem jejich 
obalů 

 180 l odkládací box (na pravé 
straně stroje) 

 přední a zadní osvětlení pro 
práci v noci a pojezd na 
cestách, výstražný bzučák při 
couvání 

 elektronický hladinoznak 

 
 
 
 

Čerpadlo 
 samonasávací membránové čerpadlo HARDI  464/12 (334 l/min.) 

Filtrace 
 pětistupňová filtrace (filtr. koš nádrže, sací filtr EasyClean, tlakový 

CycloneFilter; IN-LINE filtry 7x a  filtry trysek ) 

Regulace 
 elektronická regulace postřiků palubním terminálem HC 9500 

s integrovaným AutoSectionControl a přijímačem GPS 

 HARDI EFC řídící jednotka se 7 sekcemi, HARDI MATIC, zařízení 
vyrov. tlaku, systém rychlého otevírání / zavírání sekčních ventilů 

 nový revoluční systém regulace dávky DynamicFluid 4 

 čtyřcestné ventily SMART System – snadné a přehledné nastavení 
a ovládání funkcí postřiku 

Ramena 
  robustní ocelová ramena HAZ 24 m s řízenou vzduchovou 

asistencí TWIN FORCE příhradové 3D konstrukce s 
patentovaným samovyrovnávacím kyvadlovým závěsem 
s odpružením/tlumením a hydraulickým zámkem  

 možnost práce s rameny složenými na polovinu, tj. 12 m  

 současné skládání vnitřních/vnějších sekcí ramen 

 celkové i individuální naklápění ramen – levé/pravé 

 odpružené bezpečnostní vyklápění vnějších sekcí ramen 

 ovládání hydrauliky ramen el. ventily 

 HARDI Paralelogram – plynulé zvedání ramen 45-225 cm  

 anti-vychylovací zařízení ramen v horizontální rovině 

Příslušenství 
 nerezové rozvody ramen s držáky trysek HARDI TRIPLET SNAP-

FIT s protiodkap. ventily 

 3 soupravy trysek HARDI ISO COLOR TIPS Syntal F-110 dle 
vlastního výběru ZDARMA 

  kalibrační souprava
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 Doplňková výbava v akci  PANTERA: 
Motor DEUTZ 180 kW/245 Hp Tier 3B     
Verze 40km/h, vč.nožního brzdového pedálu  
Hilly transmission – sada do kopcovitého terénu, zajištění lepší svahové dostupnosti-     
Diff Lock – manuální uzávěrka přední a zadní nápravy (pouze pro verzi 40km/h  
AutoHeight – systém ultrazvukové kontroly automatického nastavení výšky ramen postřikovače nad půdou/plodinou  

 
 
 

Další možná výbava na přání: 
OnTrac 3 – systém asistovaného řízení s korekcí náklonu stroje v terénu  
Přídavná sekce ramen – cena za jednotku 
IN-LINE filtr (1ks)  
Sada spodního plnění  
Pracovní osvětlení pod rameny 4ks pro práci v noci 
Rozhrnovače porostů (4ks) , kromě pneu 520/85 R38  
Čelní kryt motoru pro vysoké plodiny  
180° blatníky na přední nápravě (standard s TUV)  
Kamerový systém – souprava přední a zadní kamery propojena s terminálem HC 9500  
 
 
 

Cenová nabídka na vyžádání 
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