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Контролер HC 6500
Призначений для комфортного та 
зручного керування і протягом багатьох 
років довів свою практичність і легкість 
у використанні у всьому світі. Управління 
всіма функціями здійснюється за 
допомогою джойстика, має кольоровий 
дисплей і зручне меню. Ергономічний 
дизайн відповідає всім вимогам тривалої 
експлуатації. Логічне розташування всіх 
кнопок забезпечує інтуїтивно зрозумілий 
вибір функцій.

Зменшення зносу та менше 
використання хімічних речовин
TWIN – заробіть гроші економлячи 
на обприскуванні. Найкраща в світі 
система повітряної підтримки TWIN 
допоможе вам заощадити до 30% від 
витрат на хімічні речовини, а з більш 
високою швидкістю обприскування та 
меншим зносом ви можете збільшити 
продуктивність до 100%. Система TWIN 
суттєво збільшує кількість часу, придат-
ного для обприскування.

COMMANDER
3300l 24m 

TurboFiller для заправки хімікатів 
Здатний розчинити і перемішати 
велику кількість порошкових і рідких 
пестицидів. Його висока продуктивність 
- це результат комбінації потужного 
вакууму і циркуляції рідини через 
TurboDeflector в баку самого міксера. 
Багатофункціональний блок управління 
з 3 клапанами і промивочним 
пістолетом роблять заправку 
хімікатами легкою та ефективною.

Діафрагмовий насос
На COMMANDER встановлено надійний 
і простий в обслуговуванні насос, яким 
добре відома HARDI. Саме на HARDI 
вперше застосували діафрагми для 
відокремлення рідини від підшипників, 
колінчастого вала та інших життєво 
важливих частин насоса, що дозволяє 
насосу працювати на суху без 
пошкоджень. 

DynamicFluid4
Забезпечує швидке та точне управління 
нормою внесення. Зчитує дані про 
підвищення оборотів і робить відповідні 
регулювання миттєво. Технологія роботи 
DynamicFluid4 заснована на спільній 
роботі 4-х датчиків: датчика обертів 
ВВП, датчика клапана регулювання 
тиску, датчика витрати і тиску. Система 
є унікальною на ринку. 

Повітряна підтримка  

(вимкнено)
Повітряна підтримка  

(увімкнено)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Ì Бак: 3300 л

 Ì Штанга: TWIN FORCE 24 м  
(7 секцій), штанга з системою 
повітряної підтримки 24 м

 Ì Контролер: HC 6500

 Ì Рідинна система: 
DynamicFluid4 – швидка 
реакція та більш точне 
внесення хімікатів в полі

 Ì Наявність датчику 
швидкості (тип):  
датчик холла

 Ì Насос: мембранний 464-540 
об/хв, 280 л/хв.

 Ì Змішувач препаратів: 
TurboFiller 35л з промивочною 
головкою

 Ì Форсунки: тримач на три 
форсунки, три комплекти 
форсунок

 Ì Матеріал трубопроводу 
продукту: пластик

 Ì Бак для промивання бочки 
об’єм: 500 л

 Ì Бак для миття рук: 24 л

 Ì Рідинні фільтри:                                             
- Фільтр грубої очистки 
EasyClean filter (581 cm2)  - 

Циклонний фільтр CycloneFilter, 
що самоочищаєтьс 
- Фільтри форсунок

 Ì Вісь: механічна, регульована 
1,8-2,25 м

 Ì Колеса: 270/95R48

 Ì Бризговики

 Ì Кліренс: 0,8 м 

 Ì Вага: 4 860 кг

 Ì Транспортна ширина: 3,0 м

 Ì Транспортна висота: 3,6 м

 Ì Транспортна довжина: 7,3 м

Концепція
Сільськогосподарські технології постійно 
змінюються. Щодня фермери стикаються з 
необхідністю збільшувати продуктивність, 
скорочуючи виробничі витрати. Щоб допо-
могти фермерам впоратися з цим завданням, 
компанія HARDI розробила серію причіпних 
обприскувачів COMMANDER.

Обприскувачі серії COMMANDER відповідають 
вимогам сучасних фермерів-професіоналів 
у всьому світі. Це покоління обприскувачів 

покликане забезпечувати найкращі показники 
продуктивності, надійності, безпеки, оптиміза-
ції, зручності експлуатації і точності.

COMMANDER – це високоякісний обприскувач 
призначений для безперервної тривалої робо-
ти, яким залишаться задоволені найвимогли-
віші оператори. Прикладом функціонального 
дизайну є логічне компонування лівої сторони 
обприскувача, де виконуються всі основні 
налаштування.

www.hardi-international.com
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Зміна кута нахилу потоку повітря 
разом із форсунками – відмінна та 
важлива особливість HARDI TWIN. 
Це дозволяє проводити більш точне 
внесення робого розчину в залежності 
від погодніх умов та культури.



NAVIGATOR

Діафрагмовий насос
На COMMANDER встановлено надійний 
і простий в обслуговуванні насос, яким 
добре відома HARDI. Саме на HARDI 
вперше застосували діафрагми для 
відокремлення рідини від підшипників, 
колінчастого вала та інших життєво 
важливих частин насоса, що дозволяє 
насосу працювати на суху без 
пошкоджень. 

3000l 24m / 4000l 28m / 5000l 36m 

Штанга DELTA FORCE 
Гарні експлуатаційні якості і міцна 
конструкція призначена для підвищення 
продуктивності та високих робочих 
показників. Проста, але ефективна 
маятникова підвіска штанги контролює 
коливання, а низький центр ваги 
забезпечує ідеальний баланс штанги 
оприскувача. Маючи лише два 
параметри для налаштування (маятник і 
затухання), штангу легко налаштувати та 
обслуговувати.

TurboFiller для заправки хімікатів 
Здатний розчинити і перемішати 
велику кількість порошкових і рідких 
пестицидів. Його висока продуктивність 
- це результат комбінації потужного 
вакууму і циркуляції рідини через 
TurboDeflector в баку самого міксера. 
Багатофункціональний блок управління 
з 3 клапанами і промивочним 
пістолетом роблять заправку 
хімікатами легкою та ефективною.

Контролер HC 5500
Призначений для комфортного та 
зручного керування, практичний і 
легкий у використанні. Управління всіма 
функціями здійснюється за допомогою 
блока управління, чорнобілий дисплей 
і зручне меню. Ергономічний дизайн 
відповідає всім вимогам тривалої 
експлуатації. Логічне розташування всіх 
кнопок забезпечує інтуїтивно зрозумілий 
вибір функцій.

DynamicFluid4
Забезпечує швидке та точне управління 
нормою внесення. Зчитує дані про 
підвищення оборотів і робить відповідні 
регулювання миттєво. Технологія роботи 
DynamicFluid4 заснована на спільній 
роботі 4-х датчиків: датчика обертів 
ВВП, датчика клапана регулювання 
тиску, датчика витрати і тиску. Система 
є унікальною на ринку. 

ОсвітленняПоліуретанові подушки IntelliTrackAutoslant

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Ì Бак: 3300 л / 4000 л / 5000* л

 Ì Штанга: Delta 24 м (8 секцій) / Delta-Force  
28 м (9 секцій) / Delta-Force 36 м (13 секцій)* 

 Ì Контролер: HC 5500 / ISOBUS Smartcom vs 
HC8600+GPS6000*

 Ì Рідинна система:  
DynamicFluid4 – швидка реакція та більш точне 
внесення хімікатів в полі

 Ì Наявність датчику швидкості (тип): датчик 
холла

 Ì Насос: мембранний 464-540 об/хв, 280 л/хв. / 
464H-540 об/хв, 334 л/хв.* 

 Ì Змішувач препаратів:  
TurboFiller 35л з промивочною головкою

 Ì Форсунки:  
тримач на три форсунки, три комплекти 
форсунок

 Ì Матеріал трубопроводу продукту: пластик

 Ì Бак для промивання бочки об’єм: 500 л

 Ì Бак для миття рук: 24 л

 Ì Самозакачка: Filling Device (за допомогою 
основного рідинного насоса), 280 л/хв / Filling 
Device + fast filler, 500 л/хв*

 Ì Рідинні фільтри:   
-  Фільтр грубої очистки  

EasyClean filter (581 cm2) 
-  Циклонний фільтр CycloneFilter, що 

самоочищається  
-  Лінійні фільтри на обприскувачах  

4000 і 5000 л   
- Фільтри форсунок

 Ì Вісь: механічна, регульована 1,8-2,25 м

 Ì Гальма:  
відсутні / гідравлічні (на 4000 і 5000 л)

 Ì Колеса: 270/95R48 / 300/95R46 / 520/85R42*

 Ì Бризговики

 Ì Кліренс: 0,8 м 

 Ì Вага: 3 410 кг / 3 600 кг / 5 346 кг*

 Ì Транспортна ширина: 2,97 м / 2,55 м / 2,55 м 

 Ì Транспортна висота: 3,98 м / 3,8 м / 3,8 м

 Ì Транспортна довжина: 7,38 м / 7,2 м / 8,0 м

 Ì Дод. комплектація обприскувача 5000/36: 
-  AutoSlant (автоматична підтримка висоти 

штанги на 2 датчика)  
- IntelliTrack (копіювання колії трактора) 
-  Підтримка осі SmoothRide поліуретанові 

подушкм    
-  Комплект освітлення робочої зони та штанги

Концепція
Сільськогосподарські технології постійно 
змінюються. Щодня фермери стикаються 
з необхідністю збільшувати продуктив-
ність, скорочуючи виробничі витрати. Щоб 
допомогти фермерам впоратися з цим 
завданням, компанія HARDI розробила серію 
причіпних обприскувачів COMMANDER.

Обприскувачі серії COMMANDER відповіда-
ють вимогам сучасних фермерів-професі-
оналів у всьому світі. Це покоління обпри-
скувачів покликане забезпечувати найкращі 
показники продуктивності, надійності, 
безпеки, оптимізації, зручності експлуатації 
і точності.

COMMANDER – це високоякісний обприску-
вач призначений для безперервної тривалої 
роботи, яким залишаться задоволені най-
вимогливіші оператори. Прикладом функці-
онального дизайну є логічне компонування 
лівої сторони обприскувача, де виконуються 
всі основні налаштування.

www.hardi-international.comwww.hardi-international.com
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Ranger

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Ì Бак: 2500 л 

 Ì Штанга: Eagle 24 м (6 секцій)

 Ì Контролер: HC 5500 

 Ì Рідинна система:  
Клапан регулювання тиску EVC 

 Ì Наявність датчику швидкості (тип):  
датчик холла

 Ì Насос:  
мембранний 364-540 об/хв, 194 л/хв 

 Ì Змішувач препаратів: TurboFiller 25л з 
промивочною головкою

 Ì Форсунки: тримач на три форсунки, три 
комплекти форсунок

 Ì Матеріал трубопроводу продукту: 
пластик

 Ì Бак для промивання бочки об’єм: 250 л

 Ì Рідинні фільтри:   
-  Циклонний фільтр CycloneFilter, що 

самоочищаєтьс

- Suction filter (258 см²)   
- Фільтри форсунок

 Ì Бак для миття рук: 15 л

 Ì Вісь: механічна, регульована 1,5-2,0 м

 Ì Колеса: 270/95R48

 Ì Кліренс: 0,8 м 

 Ì Вага: 1 740 кг

 Ì Транспортна ширина, висота, довжина: 
2,98 м; 2,90 м; 5,40 м

TurboFiller - бак для приготування 
маточного розчину. Розроблений для 
змішування великої кількості порошків 
і рідин. Його висока продуктивність 
досягається завдяки поєднанню високого 
вакууму та обертання рідини, що 
виробляється TurboDeflector всередині 
резервуару.

Клапани Manifold Всі основні функції, 
необхідні для експлуатації обприскувача 
при заповненні або очищенні вбудовуванні 
в клапани Manifold. Логічне розташування 
кольорових ручок разом з простими для 
читання кольоровими іконками робить 
систему дуже легкою для розуміння та 
керування.

Концепція
Будучи найменшим у великому ряді причеп-
них моделей HARDI, споріднений зі словом 
надійність. RANGER призначений для 
задоволення запиту на простий та надійний 
причіпний обприскувач. Ця мета досягаєть-

ся і підтверджується успішними світовими 
продажами з моменту впровадження в 2006 
році. У той же час RANGER лідирує у своєму 
класі, пропонуючи великий спектр різних 
функцій.

Перевірені штанги для різних польових 
умов. Інтелектуальна конструкція баку та 
рами забезпечують стабільність і міцність. 
Унікальні компоненти гарантують найкращу 
продуктивність і максимальну довговічність.

2500l 24m

Master Plus Twin Stream
1000l 15m

Turbofiller Блок управліня EVC

HC 5500 Бак промивання, бак чистої 
води, фільтрація

Концепція навісного обприскувача
Всі ключові функції MASTER plus є унікальними. Інтегро-
вана система навішування Quick Hitch, рідинна система 
MANIFOLD, великий діапазон ширини захвату штанг і інші 
опції полегшують роботу оператора і роблять обприскуван-
ня ефективним. Функціональний обприскувач MASTER plus 
- ідеальній вибір для вимогливих клієнтів.

Система повітряної підтримки TWIN STREAM

HARDI TWIN є найбільш перевіреною системою повітряної 
підтримки в світі яка вже показала свою надійність. ЇЇ 
унікальна система повітряної підтримки забезпечує чудовий 
контроль зносу, найвищу швидкість польових робіт і значну 
економію хімікатів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Ì Бак: 1000 л 

 Ì Штанга: Twin Stream 15 м (5 секцій)

 Ì Контролер: HC 5500 

 Ì Рідинна система: Клапан 
регулювання тиску EVC 

 Ì Наявність датчику швидкості 
(тип): датчик холла

 Ì Насос:  
мембранний 364-540 об/хв, 194 л/хв 

 Ì Змішувач препаратів:  
TurboFiller 25л з промивочною 
головкою

 Ì Форсунки:  
тримач на три форсунки, три 
комплекти форсунок

 Ì Матеріал трубопроводу продукту: 
пластик

 Ì Бак для промивання бочки об’єм: 
160 л (2x80 л

 Ì Бак для миття рук: 15 л

 Ì Рідинні фільтри: 
-  Циклонний фільтр CycloneFilter, що            

самоочищаєтьс
- Suction filter (258 см²) 
- Фільтри форсунок

 Ì Вага: 1 022 кг

 Ì Транспортна ширина, висота, 
довжина: 2,60 м; 3,48 м; 1,90 м 

www.hardi-international.com www.hardi-international.com
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