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Kombinácia nízkej hmotnosti a výbornej trakcie
Samohybný postrekovač HARDI HELLIOS III je kompaktný a 
univerzálny stroj. Je veľmi dobre ovládateľný a vyznačuje sa veľmi 
dobrou ergonómiou.

Stroj je vybavený 3000 litrovou nádržou a hliníkovými ramenami  
so záberom až 30 m. Preto ide o veľmi dobré riešenie  
na ošetrovanie menších a stredných pozemkov.

HELLIOS III je najľahší postrekovač vo svojej kategórii na trhu: 
pohotovostná hmotnosť 7,2 t s výkonom motora 170 hp a jedinečným 

konceptom pohonu umožňujú skorý vstup na pozemky aj v prípade, 
keď pôdne podmienky nie sú ideálne pre ťažšie stroje. HELLIOS III 
je jeden z najefektívnejších samohybných postrekovačov z hľadiska 
spotreby paliva. 

Kabína postrekovača HELLIOS III poskytuje moderné a bezpečné 
pracovné prostredie obsluhy spolu s výborným výhľadom na čelné 
ramená a jednoduchý prehľad o činnosti stroja. Pneumatické sedadlo 
s množstvom rôznych nastavení poskytuje dostatočný komfort  
pre dlhé pracovné dni.
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ŠPECIFIKÁCIA:

 Ì Nádrž: 3000 l 

 Ì Palubný počítač: HC 8600 alebo HC 9600 (doplnková výbava)

 Ì Zariadenie na primiešavanie prípravkov: objem 35 l

 Ì Čelné hliníkové ramená: 21 až 30 m

 Ì Rozchod kolies: 180 alebo 280 cm  
Maximálny rozchod kolies 280 alebo 270 cm pre použitie  
v riadkových kultúrach

 Ì Motor: Perkins Phase IV Final standard 125 kW / 170 hp

 Ì Kabína: Kategória 4

Nízka hmotnosť
Kopcovitý terén, vlhko, svahy atď. HELLIOS III 
zvládne veľa!

Komfort pri práci: trojbodové odpruženie
HELLIOS III je vybavený trojbodovým pneu-
matickým odpružením rámu stroja:

 Ì Jeden tlmič prednej nápravy

 Ì Dva tlmiče zadnej nápravy

 Ì Jazdný komfort: efektívne odpruženie

 Ì Nízka hmotnosť: kopcovitý terén, vlhko, svahy 
atď. HELLIOS III zvládne veľa!

 Ì Riadenie 4 kolies pre dokonalú 
manévrovateľnosť

 Ì Motor: dostatočný výkon pre vysokú 
efektivitu, ekonomický postrekovač

 Ì Kabína kategórie 4: optimálna ochrana 
obsluhy s najlepšou možnou filtráciou 
vzduchu

Kombinácia panoramatickej kabíny a čelných ramien: 
perfektná viditeľnosť a kontrola nad strojom

Výhody hydromechanického pohonu:
 Ì Vyšší krútiaci moment pre lepšiu trakciu  

v náročných podmienkach

 Ì Nižšia spotreba

 Ì Väčší komfort v kabíne vďaka nižšej 
hlučnosti

 Ì Vyššia bezpečnosť vďaka brzdám  
na predných kolesách

3



Jednoduché používanie
Systém je plne automatický: otáčky motora sú riadené 
automaticky

Používateľsky príjemné pracovné prostredie
Motor beží v pracovných otáčkach 1500 ot./min, čo znižuje 
hluk v kabíne a počas plnenia nádrže

Priaznivá spotreba
Otáčky motora sa automaticky prispôsobujú požiadavke 
na krútiaci moment, čím sa znižuje spotreba paliva

Cruise Control
Stroj sa pohybuje plynulou rýchlosťou, čo priaznivo  
ovplyvňuje vyrovnanosť a presnosť aplikácie

Automatický manažment motora:
Garantované zníženie nákladov a komfort!

Na ceste

EcoControl Automatické ovládanie motora 
nastavené na 1500 ot./min.

Automotive Automatické radenie (plynulý 
variabilný prevod)

Na poli

EcoControl Automatické ovládanie motora 
nastavené na 1500 ot./min.

Automotive Tempomat

The new hydraulic transmission, it’s also:
•	 More	torque	for	a	better	traction	in	hard	conditions
•	 Less	consumption
•	 A	ground	clearance	10	cm	higher	than	the	Hellios	II
•	 More	cab	comfort	thanks	to	a	silent	environment
•	 More	safety	with	brakes	on	four	wheels

Self-propelled Hellios III: what’s up? 

Automatic engine management:  
savings and comfort are guaranteed!

On	the	road
EcoControl Automotic	engine	governor	set	for	1500	rpm
Automotive Automotic	gear	change	(continuously	variable	transmission)

In	the	field
EcoControl Automotic	engine	governor	set	for	1500	rpm
Tempomat Cruise	control

Easy to use
The	system	is	fully	automated:	no	action	is	required	to	control	the	engine	speed
User friendly working environment
The	engine	runs	at	1500	rpm,	reducing	noise	in	the	cab	and	during	incorporation
Fuel economy
The	engine	speed	automatically	adapts	 to	 the	 torque	 requirement	 for	 reduced	
fuel	consumption
Spraying quality
You	progress	at	a	steady	speed,	spraying	uniformly	and	precisely	metre	after	metre
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Motor a pohon
Dostatočný výkon pre vysokú efektivitu 
a maximálnu úsporu paliva

Motor s výkonom 170 hp
Rovnako ako ostatné stroje pre ochranu rastlín, postrekovače Hardi 
prichádzajú s dostatočným výkonom motora na dosiahnutie výbornej 
trakcie. Hydromechanický pohon a nízka pohotovostná hmotnosť sú 
hlavnými výhodami postrekovača HELLIOS III:  

 Ì Schopnosť pracovať veľmi efektívne (s trakciou a dostatočným 
výkonom) bez požiadavky na predimenzovaný výkon motora.

Jednoduchá údržba
Umiestnenie motora v zadnej časti stroja:
 Ì Filtre v pracovnej výške pre jednoduchú údržbu

 Ì Odhlučnenie motora pre nízku úroveň hluku v kabíne

Zadné dvere:
 Ì 250 litrová palivová nádrž

 Ì Úložný priestor pre pracovné ochranné pomôcky

Kopcovitý terén, vlhko, svahy atď. HELLIOS III zvládne veľa!
Vlastnosti postrekovača HELLIOS III:

 Ì Hydromechanický pohon zadnej nápravy 

 Ì Hydraulická asistencia na prednej náprave

Výhody hydromechanického pohonu
Jednoduchšie prekonávanie kritických oblastí (kopce, blato, svahy atď.)

 Ì Vyššia účinnosť pojazdu: vyšší krútiaci moment na pôde

 Ì Žiadne straty výkonu

 Ì Nižšia hmotnosť v porovnaní s konvenčným hydropohonom

 Ì Lepšia ekonomika spotreby paliva

Riadenie 4 kolies pre dokonalú manévrovateľnosť    
Vďaka systému riadenia 4 kolies HELLIOS III poskytuje:  

 Ì Bezkonkurenčnú trakciu a manévrovateľnosť:  

 Ì Režim pre jazdu na svahu pre riadenie zadnej nápravy: aktivuje 
krabí chod pre bezpečné ovládanie na svahovitom teréne  

 Ì Riadenie štyroch kolies pre minimálny rádius otáčania

 Ì Ochrana porastu a pôdy

 Ì V režime riadenia 4 kolies s krabím chodom zadná náprava sleduje 
stopu prednej nápravy
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Interiér kabíny: viac komfortu a technológie!
 Ì Komfortné sedadlo

 Ì Lakťová opierka s ergonomickým ovládaním

 Ì Kabína plne vybavená kompletnou technológiou ISOBUS 

 Ì Ergonomický prístup do kabíny

Terminál HC 8600
Kompletná integrácia všetkých dôležitých informácií na pracovnej 
obrazovke je požiadavkou väčšiny používateľov. Terminály HC8600 
a HC9600 (doplnková výbava na želanie) sú vybavené farebným 
HD dotykovým displejom. Jednoduché ovládanie pri poskytnutí 
maximálnej kontroly nad strojom je samozrejmosťou.

ZAMERANIE NA TECHNOLÓGIU ISOBUS
 Ì Naše stroje spĺňajú požiadavky štandardov 

ISOBUS. Ak používate terminály MŰLLER 
ELEKTRONIK*, TOPCON*, TRIMBLE*, 
JOHN DEERE* alebo AG LEADER* s funk-
ciou navigácie, automatického vypínania 
sekcií alebo variabilného dávkovania, 
môžete ich používať aj pre ovládanie 
postrekovača Hardi HELLIOS III.

 Ì **) Zoznam kompatibilných modelov prediskutujte 
so svojím predajcom

Kabína 
ÚROVEŇ OCHRANY – KATEGÓRIA 4

Ideálna kabína pre postrekovače
 Ì Optimálna ochrana obsluhy

 Ì Vyššia kvalita čistoty vzduchu

 Ì Vysoký komfort 

Skutočný jazdný komfort 
Efektívna ventilácia a klimatizácia

 Ì Kontinuálna obnova vzduchu pre zaistenie bezpečného a zdravého 
pracovného prostredia

 Ì Rýchle a efektívne odhmlievanie

Optimálna ochrana obsluhy – najlepšia možná kvalita vzduchu 
Vysoká účinnosť filtračného systému (podľa štandardov  
smernice EN 15695-2):
 Ì Trojitá filtrácia vzduchu: papierový filter, filter pevných častíc, uhlíkový 

filter

 Ì Zabezpečenie najlepšej možnej ochrany proti prachu, aerosólom  
a výparom

Pretlaková kabína (podľa štandardov smernice EN 15695-1):
 Ì Vďaka pretlakovej kabíne 20 Pa sa do kabíny nedostanú žiadne 

nežiaduce látky 

 Ì V prípade straty tlaku sa zobrazí varovný signál

 Ì Ďalšie „plus“ navyše – naše kabíny kategórie 4 sa automaticky nat-
lakujú, len čo dôjde k zatvoreniu dverí a zapnutiu zapaľovania. Obsluha 
nepotrebuje vykonávať nič pre aktiváciu systému ochrany kabíny.

Moderné a komfortné pracovné prostredie v kabíne
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M-Select
M-Select je systém umožňujúci kombináciu použitia 4 dýz. Systém automaticky zvolí správnu 
kombináciu dýz na dosiahnutie požadovanej dávky.

 Ì V prípade variabilného dávkovania umožňuje kombinácia dýz dávkovanie podľa aplikačných 
máp (bez zmeny pracovnej rýchlosti)

 Ì Aj pri výrazných zmenách pracovnej rýchlosti je nastavená dávka konštantná (l/ha) a veľkosť 
kvapkového spektra sa nemení a zostáva rovnaká.

 Ì Systém M-Select optimalizuje množstvo aplikovaného prípravku a zvyšuje kvalitu aplikácie.

 Ì Pri práci sa nastaví požadovaná dávka. Systém udržuje požadovaný pracovný tlak  
pri akejkoľvek pracovnej rýchlosti.

Čelne nesené hliníkové ramená
– Nízka hmotnosť a vysoká pevnosť!

Výhody hliníkových ramien:
 Ì Odolnosť proti korózii aj po rokoch 

používania kvapalných hnojív

 Ì Robustnosť 

 Ì Nízka hmotnosť

 Ì Žiadna údržba povrchovej ochrany

 Ì Vysoká stabilita 

Výhody čelne nesených ramien:
 Ì Komfortná pracovná poloha

 Ì Perfektná a jednoduchá kontrola  
nad postrekom 

 Ì Bezpečnosť

 Ì Jednoduché ovládanie 

 Ì Jednoduché ošetrenie úvratí

Široký výber ramien
Záber Sekcia Počet dýz  

na sekciu
Záber pri zložení 
vonkajších sekcií

Vypnutie sekcie pri 
jej zložení

21 m 6 5-8-8-8-8-5 17m -

24 m 6 8-8-8-8-8-8 17 m -

28 m 7 8-8-8-8-8-8-8 17 m -

28/24 m 7 8-8-8-8-8-8-8 17 m -

28/27 m 7 8-8-8-8-8-8-8 17 m -

30 m 5 12-12-12-12-12 17 m -

30 m 6 10-10-10-10-10-10 17 m -

30 m 7 7-7-10-12-10-7-7 17 m 

30 m 8 6-8-8-8-8-8-8-6 17 m 

30/28 m 5 12-12-12-12-12 17 m -

30/28 m 6 10-10-10-10-10-10 17 m -

30/28 m 7 10-8-8-8-8-8-10 17 m -

 Sekcie postreku zodpovedajú záberu vnútornej sekcie ramien. Takže môžete pracovať so záberom 17, 19 alebo 20 m v závislosti od celkového záberu ramien..
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MOTOROM OVLÁDANÉ VENTILY (na želanie)
 Ì Ovládanie sacích a tlakových ventilov priamo  

z kabíny

 Ì Uľahčuje obsluhu stroja

 Ì Naplnenie hlavnej nádrže čistou vodou

 Ì Prepláchnutie ramien a nádrže z kabíny

 Ì Jednoduchý ovládací box v kabíne a v pracovnej 
zóne.

Držiaky dýz Pentajet  
s integrovaným LED osvetlením 
(doplnková výbava na želanie)

Hlavná nádrž 3000 l

Preplachovacia nádrž 300 l

Palivová nádrž 250 l 

Min. – max. rozchod kolies 1,80 až 2,80 m

Celková šírka 2,55 m

Rádius otáčania 3,60 m

Pohotovostná hmotnosť 7,2 t

Rozdelenie hmotnosti predná/
zadná náprava

45 % / 55 % (zložené ramená)  
40 % /60 % (nezložené ramená)

Hmotnosť pre HELLIOS III 3000 l s ramenami 28 m. 

Technická špecifikácia

6,76 m 

6,80 m - 9,13 m
Štandardná prejazdná

svetlosť 1,10 m

3,86 m 

Výška
v závislosti

na pneumatikách
 a zábere ramien

Stála cirkulácia postrekovej kvapaliny:
Požadujte systém HARDI PPI®!  

Cirkulačný systém PPI® je štandardným 
vybavením postrekovača HELLIOS III:  
 Ì Postreková kvapalina sa pri postreku z rozvodov ramien 

nevracia späť 

 Ì Okamžitá reakcia otvorenia/zatvorenia sekcií postreku 

 Ì Bez prídavnej spätnej vetvy z ramien

 Ì Stála cirkulácia postrekovej kvapaliny pri zatvorenom 
postreku umožňuje okamžité dosiahnutie požadovaného 
tlaku pri otvorení postreku

 
Prečo je cirkulačný systém HARDI PPI® unikátny?
Ako iné stroje vybavené cirkulačným systémom, aj systém 
HARDI PPI® na samohybnom postrekovači HARDI HELLIOS 
III je vybavený len krátkou vratnou vetvou (bez vratnej vetvy 
z ramien). 

nádrž
Preplachovacia 

Hlavná nádrž  

Odstredivé
čerpadlo

Čerpadlo nádrže
(doplnková výbava)

Automatický
trojcestný ventil

Výhody
 Ì Reakčný čas

 Ì Presnosť

 Ì Minimálne množstvo 
reziduí

 Ì Jednoduché  
preplachovanie

 Ì Minimalizácia 
usadenín

 Ì Bez oneskorenia
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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.

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

#HARDIsprayers

Nørre Alslev,  
Denmark

Lleida,  
Spain

Savigny,  
France

Beaurainville,  
France

Noyers St Martin 
France

Adelaide,  
Australia

Davenport,  
USA

Výhradný importér a servis: 

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

www.unimarco.sk

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


