NAVIGATOR DELTA FORCE

AutoSectionControl

Pole

AutoNozzleControl
Úvrať
Plocha dvojitého postreku

BASIC – Jasná voľba

DELUXE – Inteligentná voľba

Výbava BASIC:

Výbava BASIC

DELTA FORCE
24-39 m

3000-6000 l

HC 8600

TurboFiller

Čerpadlo 464 H
334 l/min

AutoFill

+ všetky

AutoAgitation

-funkcie:

AutoWash

AutoNozzleControl
(doplnková výbava)

IntelliTrack

Ì AutoTerrain – automatické riadenie výšky ramien

Ì PrimeFlow – systém stáleho tlaku a recirkulácie

Ì LED osvetlenie ramien – viditeľnosť a prehľad

Ì AutoWash – ľahké, bezpečné a efektívne čistenie

Ì Nastaviteľná náprava – variabilita

Ì AutoFill – rýchle a presné plnenie

Ì SmoothRide odpruženie – vyššia stabilita a výkon

Ì AutoAgitation – vysoká účinnosť miešania

Doplnok k výbave DELUXE.

Pripojenie
HARDI SmartCom ponúka užívateľom
plné využitie možností ISOBUS – ľahké
pripojenie k traktorovým terminálom,
rýchla a ľahká diagnostika pomocou HARDI
ServisTool. Rýchlejší procesor poskytuje
presnejšiu a citlivejšiu reguláciu dávky a
presné riadenie vďaka rýchlejšiemu času
odozvy. Okrem toho vám cloudové pripojenie umožňuje vzdialenú diagnostiku.
Súčasť výbavy BASIC a DELUXE.

Inteligentné ovládanie
kvapalinového systému
Postrekovač NAVIGATOR „i“ je vybavený
novým ovládacím terminálom FluidBox
umiestneným v pracovnej zóne. Pomocou funkčného designu je obsluha stroja
schopná ľahko a rýchle meniť funkcie
postrekovača.
Ì Ľahké ovládanie Smart ventilov
Ì Ovládanie plnenia, miešania,
aplikácie a čistenia.
Súčasť výbavy DELUXE.

Súčasť výbavy DELUXE.
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IntelliTrack je vybavený bezpečnostnou
funkciou, ktorá zabraňuje prevrhnutiu
postrekovača v nebezpečných situaciách,
keď je pojazdová rýchlosť príliš vysoká voči
rozchodu kolies.

Úspora až 10%
postrekovej kvapaliny
Vyhnite sa zdvojeniu postreku, poškodeniu
plodín a zároveň šetrite chémiu. Majte plne
pod kontrolou ovládanie postreku pomocou
systému automatického spínania jednotlivých dýz. Vďaka systému PrimeFlow máte
k dispozícii najvyššiu úroveň presnosti s
individuálnym ovládaním každej dýzy.
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Presné sledovanie stopy
IntelliTrack je moderný koncept riadenej oje, kombinujúci výhody špeciálne
konštruovaného podvozku s použitím
modernej elektroniky. Tento systém sa
jednoducho pripája k traktoru a poskytuje
bezpečné riadenie i v náročných poľných
podmienkach.

