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Kvalita overená zákazníkmi
HARDI NK patrí medzi najuniverzálnejšie postrekovače na trhu  
a využívajú ho profesionálni pestovatelia z celého sveta. Využíva sa ako 
v tradičnej poľnej výrobe, tak v záhradníctvách, sadoch, vinohradoch  
a na pastvinách. 

Hardi NK je odolný a dobre osvedčený postrekovač, ktorý ponúka 
ďaleko viac funkcií a výbav na prianie, ako by ste u postrekovača tejto 
triedy očakávali.

Rám
Premyslená konštrukcia rámu je základom dlhej 
životnosti stroja. Prevedenie rámu neseného pos-
trekovača NK zaisťuje nízke ťažisko postrekovača 
blízko traktora a zároveň aj jednoduchý prístup 
pre údržbu. Rám postrekovača NK je ošetrený 
zinkovým fosfátovaním a následne práškovým lak-
ovaním. Táto technológia zaručuje vysokú odolnosť 
všetkých častí postrekovača proti poveternostným 
vplyvom a chemickým prípravkom.
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ŠPECIFIKÁCIE

 Ì Nádrž: vysokoodolná, polyetylénová, objem 400, 600 alebo 800 l

 Ì Rám: Nízke ťažisko blízko traktora

 Ì Membránové čerpadlo: Spoľahlivosť, vysoký výkon, jednoduchá 
údržba

 Ì Riadiaca jednotka: Manuálne ovládaná HARDI BK-180

 Ì Ramená:  SB - manuálne skladané, zábery 6, 8, 10 a 12 m

Membránové čerpadlo
Membrány oddeľujú postrekovanú kvapalinu od pracovných častí 
čerpadla, ako sú ložiská a kľukový hriadeľ. Tým sa zaručuje dlhá 
životnosť a spoľahlivá prevádzka čerpadla.

Charakteristika membránového čerpadla HARDI: 

 Ì Samonasávacie

 Ì Možnosť prevádzky na sucho bez poškodenia

 Ì Jednoduchá údržba

 Ì Tukom mazaná kľuková skriňa

 Ì Membrány a ložiská odolné postrekovej kvapaline

Ovládanie
Rad postrekovačov NK je štandardne vybavený manuálne ovládanou 
riadiacou jednotkou HARDI BK-180. Charakteristika riadiacej jednotky:

 Ì Hlavný ventil zap./vyp., ktorý presmeruje postrekovú kvapalinu 
späť do postrekovej nádrže

 Ì Poisťovací ventil

 Ì Tlakový filter

 Ì Tlakomer

 Ì Ventil pre tlakové miešanie

 Ì Minimálne 3 sekčné ventily so systémom pre vyrovnanie tlaku

 Ì Ventil HARDI-MATIC udržuje nastavenú dávku bez ohľadu  
na otáčky motora

 Ì Všetky tieto vlastnosti zaručujú presnú a spoľahlivú aplikáciu 
prípravkov na ochranu rastlín. 

Nádrž
Vysokoodolnú polyetylénovú nádrž o objeme 400, 600 alebo 800 l 
charakterizuje sanie z najnižšieho bodu, čo zaručuje úplné  
vyprázdnenie nádrže. Tvar nádrže umožňuje dokonalé miešanie 
postrekovej kvapaliny a poskytuje jednoduché a efektívne 
preplachovanie pomocou preplachovacích dýz v nádrži. Umiestnenie 
sacieho filtra v hornej časti nádrže podstatne zjednodušuje jeho 
údržbu. 

Postrekovače NK sa štandardne dodávajú s tlakovým miešaním, 
ktoré zaisťuje rovnomerné premiešanie postrekovanej kvapaliny. 

 Ì Všestrannosť
 Ì Dlhá životnosť
 Ì Jednoduchá obsluha
 Ì Jednoduchá údržba
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Ramená postrekovača NK sú, rovnako  
ako rám, ošetrené zinkovým fosfátovaním  
a práškovým lakovaním. Spolu s premyslenou 
konštrukciou a špičkovou povrchovou úpravou 
zaručuje dlhú životnosť a odolnosť ramien.

Ramená SB
Ramená SB so záberom 6, 8, 10 a 12 m sú 
osadené priamo na ráme stroja. Mechanické 
alebo hydraulické nastavenie výšky ramien 
umožňuje jednoduché a bezpečné nastavenie 
požadovanej výšky nad postrekovaným cieľom. 
Postrekovač radu NK spĺňa všetky nariadenia EÚ 
aj pri postreku plodín vyšších ako 50 cm.

Ramená

Bezpečnostný mechanizmus ramien
Všetky ramená dostupné pre rad NK sú vybavené 
systémom istenia zubovou spojkou  
s nastaviteľnou pružinou, ktorý chráni rameno  
v prípade kontaktu s prekážkou pri práci.

Žiadne odkvapkávanie dýz
Jednoduché držiaky dýz SNAP-FIT majú  
vstavaný protiodkvapkávací ventil s membránou.  
Tento ventil zabraňuje odkvapkávaniu kvapaliny  
z tdýz pri vypnutí postreku. Držiak SNAP-FIT 
okrem toho zaisťuje, že sú všetky dýzy  
v správnej polohe. 

K dispozícii je široká škála kvalitných dýz HARDI, 
ktoré vyhovujú akýmkoľvek požiadavkám na 
postrek.

Ramená SB



Veľkosť nádrže, I Typ ramien Šírka   Typ čerpadla Kapacita čerpadla, l/min Rozmery, D × Š × V  Hmotnosť, kg 

400
SB 6 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 170 150

SB 8 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 160

SB 10 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 180

600

SB 6 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 170 170

SB 8 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 180

SB 10 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 200

SB 12 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 220 240

800

SB 6 m 1303 114 140 × 190 × 170 200

SB 8 m 1303 114 140 × 190 × 210 210

SB 10 m 1303 114 140 × 190 × 210 230

SB 12 m 1303 114 150 × 190 × 220 270

Technická špecifikácia

Držiak dýz TRIPLET

In-Line filtre

Pracovná plošina

Primiešavajúce zariadenie chemikálií

Káblové ovládanie

50 l preplachovacia nádrž

Manuálne zdvíhanie ramien

Hydraulické zdvíhanie ramien

Doplnková  
výbava



Perfektná povrchová ochrana
Špičkové technológie povrchovej úpravy obsahujú 13 krokov, zahŕňajú predbežné úpravy a 
práškové lakovanie všetkých komponentov.

Spoločne s povrchovou úpravou Delta/Magni matíc, skrutiek a ostatných komponentov, 
spoločnosť HARDI dodáva výrobky vysoko odolné voči korózii.
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Nørre Alslev,  
Dánsko

Lleida,  
Španělsko

Savigny,  
Francie

Beaurainville,  
Francie

Davenport,  
USA

Adelaide,  
Austrálie

HARDI INTERNATIONAL A/S 
je medzinárodnou skupinou, ktorej základnou 
myšlienkou je uspokojenie požiadaviek zákazníkov 
a výroba kvalitných výrobkov, ktoré zaručujú 
efektívnu, včasnú a presnú aplikáciu prípravkov 
na ochranu rastlín.

Od roku 1957 spoločnosť HARDI prispieva k stále 
sa zvyšujúcemu dopytu po efektívnej a presnej 
ochrane rastlín. Spoločnosť HARDI je jedným  
z lídrov v oblasti aplikačných technológií. Aby 
spoločnosť HARDI dosiahla a udržala si túto 
pozíciu, jej prioritou je neustály vývoj a inovácie.

Testovanie
Postrekovače HARDI INTERNATIONAL A/S sú 
testované podľa platných kvalitatívnych noriem. 

Pracovníci montážnych liniek sú akreditovaní  
v súlade s požiadavkami NSTS (National Sprayer 
Testing Scheme) so sídlom vo Veľkej Británii  
a JKI (Julius Kühn Institut) so sídlom v Nemecku. 
To zaručuje, že sa poľnohospodárom dodávajú 
postrekovače najvyššej kvality.

HARDI
Špecialista na postrekovanie

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev
Tef.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com 
www.hardi-international.com

Tel: +421 911 577 901
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.sk

Výhradný importér a servis: 


