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Riešenie pre špecialistov na postrekovú 
techniku na každý deň
MEGA - najväčší nesený postrekovač na trhu. 

Funkčný dizajn a ešte vyšší celkový výkon nastavujú nové  
štandardy v kategórii nesených postrekovačov. MEGA využíva 
maximálne priestor medzi hlavnou nádržou a kabínou traktora  
na umiestnenie veľkej preplachovacej nádrže. Bočné kryty chránia 
všetky dôležité prvky stroja ako TurboFiller, filtre a úložné priestory.

Systém EasyConnect umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie 
alebo odpojenie stroja k traktoru taktiež vďaka integrovaným  
manipulačným kolieskam, ktoré sú dômyselne schované  
pri používaní stroja.

Pri práci výrazne napomáha stabilizácii ramien systém AirRide  
a poskytuje tak väčší komfort obsluhe. Schopnosťou vyššej  
pracovnej rýchlosti spolu s vysokou kapacitou nádrží sa nesený  
postrekovač Hardi MEGA približuje kategórii ťahaných  
postrekovačov. 

Kompletne nový koncept stroja  
Veľká preplachovacia nádrž vyplňuje a využíva prázdny priestor 
medzi postrekovačom a traktorom. To posúva ťažisko ešte bližšie 
k traktoru. V kombinácii s krátkou strednou časťou je postrekovač 
Hardi MEGA bližšie k traktoru ako ostatné porovnateľné nesené 
postrekovače.

Pokiaľ sa postrekovač MEGA odstaví na zemi, vďaka svojej pre-
myslenej konštrukcii je naklonený dozadu pod uhlom 8 stupňov. 
To umožňuje výrazne jednoduchší prístup na pripojovanie stroja 
k traktoru. Súčasne sa tým dosiahne dokonalá vertikálna poloha 
stroja v pracovnej polohe, čím dochádza k dosiahnutiu optimálnej 
pracovnej polohy ramien, a tým k maximálnej výkonnosti a kvalite 
aplikácie.

Obidve strany stroja sú zakrytované, takže umývanie stroja je 
veľmi jednoduché a nečistoty, ako napríklad blato, sa vôbec 
nedostanú na ovládacie ventily a iné komponenty postrekovacieho 
okruhu. Ďalšou pokročilou konštrukčnou vlastnosťou je priame 
integrované prepojenie hlavnej a preplachovacej nádrže. Všetky 
hadice a káble sú zakrytované a majú svoju pevnú polohu.
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ŠPECIFIKÁCIE

 Ì Veľkosť nádrže: 1800, 2200 l

 Ì Palubné počítače: HC 6500, HC 8600, HC 9600

 Ì TurboFiller: Vysoký výkon a jednoduchá obsluha

 Ì Úroveň výbavy:  
Verzia D: pripravená pre súpravu Dilution kit version

 Ì Postrekový okruh: Jednoduché ovládanie s mnohými 
možnosťami

 Ì Rám: Vysokoťažná oceľ

 Ì Ramená PRO: Kompaktné rozmery, vertikálne skladané so 
zábermi 15-28 m

HC 8600 a HC 9600
Dotknite sa budúcnosti! Terminály HC 8600 a HC 9600 poskytujú 
používateľom výkonný a plne vybavený nástroj na precízne poľno-
hospodárstvo. Automatické vypínanie sekcií postreku, navigácia  
a záznam údajov sú štandardnou výbavou ISOBUS terminálov HARDI.

Postrekovače Master plus sú k dispozícii tiež vo verzii ISOBUS, kedy 
je možné ich ovládať akýmkoľvek terminálom ISOBUS. 

 

DilutionKit
DilutionKit je súprava, ktorá umožňuje preplach ramien a nádrže  
z kabíny traktora. Všetky vratné vetvy a miešanie sa prepláchnu  
a preplachovacia kvapalina sa odsáva z hlavnej nádrže.

TurboFiller
TurboFiller predstavuje vysokokapacitné primiešavajúce zariade-
nie, ktoré umožňuje jednoduché a rýchle plnenie a primiešavanie 
prípravkov. TurboDeflektor vo vnútri primiešavacej nádoby vytvára 
silnú rotáciu kvapaliny vo vnútri nádoby, a tým dochádza k rýchlemu 
a jednoduchému primiešavaniu a odsávaniu prípravkov do hlavnej 
nádrže. 

Preplach nádoby TurboFillera a obalov od prípravkov sa vykonáva 
pomocou vstavanej rotačnej preplachovacej dýzy.Multifunkčná 
ovládacia jednotka s 3-mi ventilmi a vetva na čistenie zaisťujú ľahké 
a efektívne plnenie prípravkov.

 Ì Jednoduchá obsluha

 Ì Funkčný dizajn - ťažisko blízko traktora

 Ì Najväčší nesený stroj na trhu

 Ì Odpruženie AirRide - pneumatické od-
pruženie pre maximálnu stabilitu ramien
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Nesený postrekovač Hardi MEGA bol vyvinutý so silným 
zameraním na používateľský komfort a ľahkú obsluhu, čoho 
je pracovná zóna dôkazom. V tejto časti stroja je sústredené 
ovládanie stroja spolu so všetkými primárnymi funkciami tak, 
aby boli ľahko dosiahnuteľné. Všetko je vyvinuté tak, aby bolo 
jednoduché a logické.  

Nádrž na čistú vodu pre umývanie rúk  
15 l nádrž je integrovaná v dizajne pracovnej zóny.

 

Integrovaný rebrík pre prístup k veku nádrže
Prístupový rebrík je integrovaný v pracovnej zóne na ľavej strane 
postrekovača pre jednoduchý prístup k veku hlavnej nádrže.  

Veko hlavnej nádrže je umiestnené tak, aby bolo jednoducho 
dostupné pre prípadnú kontrolu nádrže. Tvar nádrže poskytuje 
obsluhe dobrý prístup a viditeľnosť na všetky steny nádrže.

Pracovná zóna

1. Tlakový Smart ventil

2. Ventil miešania

3. Sací Smart ventil

4. Ventil nádrže na čistú vodu

5. Pripojenie satia cez čerpadlo PumpFiller

6. Plnenie preplachovacej nádrže

7. TurboFiller

8. Ovládací blok TurboFillera

9. Ventil pre čistenie filtra/externé čistenie

10. Sací filter EasyClean

11. Tlakový filter Cyclone

12. Bezpečnostná schránka

13. Tlakový regulačný ventil  
DynamicFluid4 (za krytom)

Jednoduchá dostupnosť pre servis
Na zjednodušenie prípadného servisu sú hlavné elektronické 
komponenty a pripojenia umiestnené v boxe za hlavnou 
nádržou, kde sú ľahko prístupné a dobre chránené.

Jednoduchý prístup k filtrom
Filtre postrekovacieho okruhu sa nachádzajú na pravej 
strane stroja za krytom a sú dobre dostupné zo zeme.

Chránené umiestnenie tlakomerov 
Tlakomery pre monitorovanie zanesenia sacieho filtra  
a tlakomer pracovného tlaku v ramenách sa osádzajú  
na úrovni preplachovacej nádrže.

To poskytuje veľmi dobrú viditeľnosť z kabíny traktora  
a dobrú ochranu, pretože sú integrované v dizajne nádrže.

Bezpečnostná schránka
Bezpečnostná schránka sa nachádza na pravej strane stroja.
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TurboFiller
Primiešavacie zariadenie TurboFiller je vyvinuté na prenos vysokého 
množstva práškových aj tekutých prípravkov. Jeho vysoký výkon je 
výsledkom vysokého podtlaku kombinovaného s rotáciou kvapaliny 
vytváranej TurboDeflektorom v spodnej časti nádoby TurboFillera.

Multifunkčná ovládacia jednotka s 3-mi ventilmi a vetva na čistenie 
zaisťujú ľahké a efektívne plnenie prípravkov. Preplach nádoby Turbo-
Fillera a obalov od prípravkov sa vykonáva pomocou vstavanej rotačnej 
preplachovacej dýzy.

Membránové čerpadlo Hardi – srdce postrekovača  
Postrekový okruh postrekovača Hardi MEGA je zásobovaný  
kvapalinou pomocou robustného membránového čerpadla Hardi 
mazaného mazacím tukom. Membrány oddeľujú kvapalinu  
od pracovných častí čerpadla, ako sú ložiská a kľukový hriadeľ,  
čo zaručuje spoľahlivú a dlhodobú prevádzku.

Vlastnosti membránových čerpadiel Hardi:

 Ì Samonasávacie

 Ì Možnosť prevádzky nasucho, bez kvapaliny

 Ì Jednoduchá údržba

 Ì Kľuková skriňa mazaná mazacím tukom

Regulačný systém DynamicFluid4
Postrekový okruh na postrekovači Hardi MEGA je nový koncept vyvinutý na dosiahnutie  
krátkeho reakčného času a dosiahnutie ešte vyššej presnosti. S technológiou 4 senzorov  
a minimálnymi stratami dosahuje regulačný systém DynamicFluid4 rýchlejší regulačný čas 
a vysoké presnosti. Softvér regulačného systému dokáže na základe údajov z čidiel „pred-
vídať“ nastavenie regulačného ventilu, a tým podstatne urýchliť reakčný čas a zvýšiť presnosť 
nastavenia požadovanej dávky. Požiadavky moderných traktorov s plynulou zmenou prevodov 
vyžadujú, aby bol regulačný systém schopný reagovať na rýchle zmeny pracovnej rýchlosti, 
aby sa zaručila nastavená dávka pre danú plodinu. Tieto požiadavky sú postrekovače s regu-
lačným systémom DynamicFluid4 schopné splniť. 

Systém DynamicFluid4 vykonáva kalkulácie následkov zvýšenia otáčok motora a nedochádza 
tým ku kolísaniu dávky. Charakteristikou systému DynamicFluid4 je proaktívna činnosť  
na základe údajov zo štyroch čidiel v postrekovom okruhu, ktoré merajú otáčky čerpadla, 
polohu regulačného ventilu, prietok a tlak. V kombinácii so špeciálne vyvinutým softvérom  
a novým keramickým regulačným ventilom poskytuje systém DynamicFluid4 najrýchlejšiu 
reguláciu na trhu.

Stabilita a bezpečnosť
Každé čidlo v systéme DynamicFluid4 má svoj individuálny význam a funkciu, ale zároveň 
môžu fungovať ako záloha v prípade výpadku niektorého z nich. Regulácia sa dá tiež ovládať 
manuálne.

Preplachovacia nádrž 
Preplachovacia nádrž o objeme 200 l (1800) a 250 l (2200) je integrovaná do konštrukcie 
stroja tak, aby sa zaistilo bezpečné a účinné čistenie stroja na poli.

Výkonné miešanie 
Použitie dýz Venturi zvyšuje výkon miešania asi 4-krát. Miešacie dýzy sú v nádrži umiestnené 
tak, aby sa v nádrži nevytvárali „hluché“ miesta. Systém miešania sa ukázal ako veľmi efek-
tívny pri použití tekutých aj práškových prípravkov.

Postrekový okruh

Sací filter EasyClean
Sací filter EasyClean je vysokokapacitný 
sací filter. Stav zanesenia filtrov sa dá 
kedykoľvek sledovať na podtlakomeri 
SafeSpray pripojenom priamo do telesa 
filtra. To zaisťuje, že filter sa čistí vtedy, 
keď je to potrebné a len vtedy, keď je to 
nutné. Pri čistení filtra sa otočí rukoväťou 
veka o 90 stupňov. Tým dôjde  
k uzatvoreniu vetvy z hlavnej nádrže  
v spodnej časti filtra a sprístupní  
sa vložka filtra pre kontrolu.

Tlakový filter Cyclone
Tlakový filter Cyclone v tlako-
vej vetve je samočistiaci filter 
s vysokorýchlostným rotačným 
prietokom kvapaliny, ktorý 
výrazne zvyšuje jeho filtračnú 
kapacitu.

Okrem toho je filter vybavený 
funkciou zvýšeného prietoku, 
ktorá umožňuje preplach a vy-
čistenie vložky filtra bez potreby 
otvorenia samotného filtra.
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Presné skladanie
Vďaka premyslenému mechanizmu 
skladania vonkajších dielov ramien  
v záberoch 27/28m je dĺžka postre-
kovača s ramenami o zábere 28m 
rovnaká, ako u postrekovača  
vybaveného ramenami so záberom  
20m. Tým je ťažisko postrekovača 
vždy blízko traktora. Ramena v pre-
pravnej polohe majú k dispozícii určitý 
rozsah pohybu nahor alebo nadol  
v kombinácii s hydraulickými tlmičmi 
na záves ramien.  To prispieva k ich 
dlhšej životnosti. 

Robustné a 
pevné ramená
Medzi jednotlivými 
časťami ramien je zamyk-
ací mechanizmus, ktorý 
udržuje ramena v priamej 
polohe bez nežiadúcich 
pohybov tak, aby sa 
zaručila maximálne 
rovnomerná distribúcia 
postrekovej kvapaliny.

Ramená VPZ
Ramená VZP sa vyvinuli a vyrobili za použitia našich znalostí  
a skúseností ako vedúceho celosvetového špecialistu  
v postrekovacej technike. Ramená poskytujú vlastnosti na splnenie 
rôznych požiadaviek pre postrek.

Ramená VPZ so zábermi 20-28 m sú vybavené tlmiacim systémom 
AntiYaw na každom ramene. Mriežková konštrukcia ramien zaisťuje 
vysokú pevnosť ramien, základný predpoklad pre presnú a rovno-
mernú distribúciu postrekovej kvapaliny. Dýzy a rozvody ramien sú 
veľmi dobre chránené v konštrukcii ramien.

Vysokú odolnosť ramien VPZ zvyšujú vystužené závesy ramien, čo 
ešte viac napomáha stabilnej polohe ramien v prepravnej polohe. 
Bezpečnosť koncových dielov ramien zaisťuje systém istenia pomocou 
zubových spojok istených pružinami.

Ramená VPZ
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Záves ramien s veľkým rozsahom
Dlhú prevádzku závesu ramien vybaveného hydrau-
lickým valcom s rýchlym pohybom a hydraulickým 
tlmičom umožňuje jednoduché nastavenie výšky  
od 50 do 210cm.

Kanál na vedenie hadíc nad závesom ramien robí  
z postrekovača Hardi MEGA vybaveného ramenami 
VPZ ešte spoľahlivejší stroj.

28 m - 7 sekcií
8 8( 6 )

14 m
8888 ( 6 )8

27 m - 7 sekcií
7 8( 6 )

14 m
7886 ( 6 )8

27 m - 9 sekcií 14 m
7 6( 6 ) 6 76666 ( 6 )4

28 m - 9 sekcií 14 m
8 6( 6 ) 66 84 6 6 6 ( 6 )

24 m - 7 sekcií 12 m
6 6( 6 ) 8 68 8 6 ( 6 )

21m - 7 sekcií 12 m
854 8 5 4( 4 )( 4 ) 8

20 m - 5 sekcií
8 888 ( 3 )( 3 ) 8

12 m

565 4 55 ( 4 )( 4 ) 6
18 m - 7 sekcií 8 m

5 567 7 ( 4 )( 4 ) 6
18 m - 6 sekcií 8 m

4 5 5 44 5 ( 3 )( 3 ) 5
16 m - 7 sekcií 7 m

4 5 4 44 4 ( 3 )( 3 ) 5
15 m - 7 sekcií 7 m

6666 ( 3 )( 3 ) 6
15 m - 5 sekcií 7 m

24 m - 6 sekcií
8 ( 6 )

12 m
888 8( 6 )8

24 m - 9 sekcií 12 m
6 ( 6 ) 5 64 ( 6 )56 5 5 6

21m - 9 sekcií 12 m
454 5 4( 4 )( 4 ) 5 5 5 5

Sekcia ramien
U vertikálne skladaných ramien VPZ sú postrekovacie sekcie na každom ramene rozdelené na 3, 4  
alebo 5 častí – sekcií. Nižšie uvedený nákres zobrazuje počet dýz každej sekcie a miesto, kde
dochádza k skladaniu jednotlivých častí ramien.

= Koncový výkyvný diel ramien

= Skladanie = Počet dýz na sekciu
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Elektrohydraulické ovládanie
Všetky funkcie ramien VHZ so zábermi 15-20 m  
a ramien VPZ so záberom 20-28 m sa dajú 
ovládať elektrohydraulicky z ovládacieho boxu 
SetBox umiestneného v kabíne traktora. Základné 
primárne funkcie sa ovládajú priamo z joysticku 
HardiGrip. Ide o najviac využívané funkcie pre 
prácu, ako je napríklad výška ramien, nezávis-
lé individuálne naklápanie ramien a celkové 
naklápanie ramien. Spolu s ďalšími ovládacími 
prvkami, ktoré sa nachádzajú v dosahu, je postre-
kovač Hardi MEGA veľmi jednoduchý na obsluhu.

Flexibilné skladanie
Na ovládanie všetkých 7 hydraulických funkcií 
ramien vďaka priamo ovládanej hydraulike DH 
slúži jeden dvojčinný hydraulický okruh traktora.

Verzia Z ponúka rôzne ďalšie možnosti ako 
skladanie na polovičný záber, jednostranné 
skladanie a individuálne naklápanie ramien.

Jednoduché ovládanie

Jednoduchý prístup k postrekovému okruhu
Ventily Smart na pravej strane postrekovača sú 
jednoducho dostupné za bočným krytom. Filtre 
postrekovacieho okruhu sa nachádzajú na pravej 
strane stroja za krytom a sú jednoducho dostupné 
zo zeme.

Systém tlmenia AntiYaw
Všetky rady ramien VHZ sú vybavené jednotkou 
tlmenia pohybov ramien AntiYaw. Tá je začlenená  
do konštrukcie ramien VP a do strednej sekcie  
na ramenách VH.

Zabránenie vychýleniu zabezpečuje optimálnu 
aplikáciu postreku a minimalizuje namáhanie 
postrekovača.
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Odpruženie AirRide – vysoká stabilita ramien
Polyuretánové tlmiče absorbujú pohyby ramien. Optimalizované rozmery tlmičov zaručujú, že ani 
postrekovač s plnou nádržou ich nepreťažuje, čo výrazne prispieva k ich správnej funkcii a dlhej 
životnosti. 

Pri preprave sa tak na postrekovač a ani ramená samostatné neprenášajú otrasy. V pracovnej polo-
he funguje odpruženie ramien lepšie, takže ramená môžu fungovať v optimálnej výške  
nad priestorom.

Jednoduché pripojenie
Horná časť závesu automaticky rozpozná stroj v bezpečnej polohe. Systém EasyConnect umožňuje 
najskôr pripojiť hydraulické hadice a kĺbový hriadeľ a potom cúvnuť k stroju a dokončiť pripojenie 
stroja k traktoru.

Systémom EasyConnect sa dá postrekovač MEGA vybaviť aj dodatočne.

Závesy kategórie 2 a 3
Verzia 2200 l je štandardne vybavená závesom kategórie 3, verziu 1800 l sa dá objednať  
so závesom kategórie 2 alebo 3.

Čelná nádrž

Čelná nádrž HARDI FT
Čelná nádrž Hardi sa dá použiť na rôzne účely. Buď ako ďalšia nádrž na vodu, alebo ako druhá nádrž  
na zamiešanú postrekovú zmes. Nádrž je vyrobená z vysoko odolného polyethylénu a je vybavená  
suchým hladinoznakom v hornej časti nádrže, ktorý je dobre vidieť z kabíny traktora. Čelná nádrž je 
vyrobená pre záves kategórie 2.

Použitie nádrže na čistú vodu
Čelnú nádrž sa dá použiť len ako nádrž na čistú vodu. V takomto prípade sa dá na pozemku nasať voda 
z čelnej nádrže do hlavnej nádrže, primiešať požadované prípravky a pokračovať v práci bez nutnosti 
ďalšieho plnenia.

Použitie nádrže na postrekovú kvapalinu
Pridaním súpravy miešania a súpravy elektrického ventilu sa dá čelná nádrž použiť ako prídavná nádrž  
na postrekovaciu kvapalinu. Obsluha potom z kabíny traktora volí, či sa kvapalina nasáva z hlavnej nádrže 
alebo z čelnej nádrže.

Na postrekovači MEGA je funkcia tlakového vyprázdňovania použitá pre čerpanie kvapaliny z hlavnej 
nádrže do čelnej nádrže. Na sacej strane sa pridal elektricky ovládaný ventil S93. Vratná vetva zo sekcií  
a miešania je aktívna späť do čelnej nádrže, takže nedochádza k preplňovaniu hlavnej nádrže.

Predná nádrž je štandardne vybavená 135 litrovou preplachovacou nádržou. S 12 V čerpadlom ako 
doplnkovou výbavou sa dá vykonávať nepretržitý preplach čelnej nádrže. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť nádrže 
(normálna/celková)

Preplachovacia 
nádrž Šírka (cm) Výška (cm) Dĺžka (cm) Hmotnosť (kg)

1200 / 1260 135 185 110 130 150

1500 / 1580 150 190 115 140 180

Nádrž sa pripája k trojbodovému zaveseniu kategórie 2.

Odpruženie AirRide
Systém pripojenia 

EasyConnect Štandardný 
záves
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Palubné počítače

AutoSectionControl
Automatické vypínanie sekcií automaticky otvára 
a zatvára sekcie postreku na základni polohy 
postrekovača na pozemku zistené pomocou  
systému GPS. Ide o štandardnú výbavu  
terminálov HC 8600 a HC 9600.

AutoSlant
Automatické ovládanie výšky ramien  
nad cieľovým povrchom spolu s funkciou 
celkového naklápania ramien. 

Systém Autoslant sa môže dodať pre vertikálne 
skladané ramená VPZ v záberoch 20-28m.  
AutoSlant je integrovaný v termináloch 
ISOBUS.

HC 8600 a HC 9600
Kompletná integrácia všetkých dôležitých  
informácií na jednej pracovnej obrazovke, čo je 
požiadavkou väčšiny zákazníkov. HC 8600  
a HC 9600 sú vybavené farebným HD dotykovým 
displejom s veľmi jednoduchým ovládaním  
s optimálnym prehľadom všetkých informácií  
pre maximálny komfort pri ovládaní stroja.

Integrovaná elektronika
Z pracovnej obrazovky sa dá ovládať systém 
udržiavania výšky ramien AutoHeight, automatické 
ovládanie sekcií postreku, navigáciu aj dávkovanie. 
Zobrazenie pracovnej obrazovky pri aktívnej  
navigácii sa dá prepnúť medzi 2D a 3D zobra-
zením. HC 9600 umožňuje rozdelenie obrazovky 
na dve časti pre ešte lepšie zobrazenie požado-
vaných informácií.

Správa údajov a prenos údajov
Terminály HC 8600 a HC 9600 sú vybavené USB 
portami a WiFi adaptérom v štandardnej výbave, 
pomocou ktorých dokážu vykonávať prenos  
údajov. To zjednodušuje vytváranie detailných 

informácií o jednotlivých aplikáciách ako podklad 
pre povinnú evidenciu.

Správy obsahujú miesto, informácie o prípravku, 
celkové aplikované množstvo kvapaliny, ošetrenú 
plochu, aplikačnú mapu a hranice pozemku. Tieto 
údaje sa dajú prenášať do rôznych softvérov  
pre správu údajov. HC 9600 automaticky generuje 
aplikačnú správu vo formáte pdf, ktorá sa dá 
uložiť alebo vytlačiť. V takomto prípade nie je 
potrebný žiadny ďalší softvér. Do správy sa dajú 
pridať základné informácie, ako sú údaje o počasí, 
podmienkach pôdy, prípravkoch atď.

Terminál ISOBUS
Nesený postrekovač Hardi MEGA sa dá ovládať 
akýmkoľvek univerzálnym terminálom ISOBUS. 
Používateľ tak môže používať a ovládať inteligent-
né funkcie stroja, ako napríklad automatické vy-
pínanie sekcií priamo zo svojho terminálu ISOBUS, 
pokiaľ tieto funkcie podporuje. Pre jednoduchšie 
ovládanie stroja sa so strojom dodáva ovládací 
joystick Hardi.

HC 6500
Palubný počítač HC 6500 sa vyvinul len pre postre-
kovače a preukázal počas rokov prevádzky svoju 
jednoduchú obsluhu a praktické použitie po celom 
svete. Farebný displej a ovládací joystick spolu  
s používateľsky jednoduchou ponukou vytvárajú jasnú 
voľbu pre postrekovače Hardi MEGA.

Nie sú tu žiadne kompromisy pre ovládanie iných 
strojov, pretože sa jedná o počítač určený len  
pre postrekovače Hardi. Ergonomický dizajn pod-
poruje požiadavku na jednoduchú obsluhu a dlhú 
životnosť.

Všetky tlačidlá sú logicky umiestnené, čo zjedno-
dušuje ovládanie jednotlivých funkcií. Ako príklad 
sa počas práce používajú všetky funkcie, ktoré sú 
umiestnené priamo na joysticku. Týmto spôsobom  
sa môžu používať bez zdvíhania ruky z lakťovej  
opierky. Aby sa všetko maximálne zjednodušilo, 
vykonáva sa prepojenie medzi traktorom a strojom 
len jedným káblom.

www.hardi-international.com

MEGA

10



Bezpečnostná schránka Plniace zariadenie Osvetlenie ramien Filtre InLine Súprava pre externé čistenie Cirkulačný systém BoomPrime

Doplnková výbava

Technická špecifikácia

A = Celková dĺžka v cm

B = Maximálna prepravná šírka v cm

C = Celková výška v cm

A B

C

Veľkosť nádrže 
(normálna/celková) 1800 2200

Čerpadlo 364 (194 l/min) • •
Čerpadlo 464 (280 l/min) • •
Preplachovacia nádrž 200 l 250 l
Nádrž na čistú vodu 15 l 15 l

Hmotnosť, kg  
(prázdna nádrž)
15 m - 16 m PRO 1697 1747
18 m PRO 1755 1805
20 m VPZ 1820 1870
21 m VPZ 1830 1880
24 m VPZ 1850 1900
27 m VPZ 1855 1905
28 m VPZ 1865 1915

Rozmery, cm A x B x C A x B x C

15 m - 16 m PRO 221 x 234 x 288 221 x 234 x 288
18 m PRO 221 x 234 x 315 221 x 234 x 315
20 m VPZ 242 x 234 x 292 242 x 234 x 292
21 m VPZ 242 x 234 x 292 242 x 234 x 292
24 m VPZ 244 x 234 x 327 244 x 234 x 327
27 m VPZ 244 x 234 x 328 244 x 234 x 328
28 m VPZ 244 x 234 x 328 244 x 234 x 328

www.hardi-mega.com 11



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.

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

Výhradný importér a servis: 

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


