NAVIGATOR DELTA FORCE

AutoSectionControl

Pole

AutoNozzleControl
Úvrať
Oblast dvojitého postřiku

BASIC – Jasná volba

DELUXE – Inteligentní volba

Výbava BASIC:

Výbava BASIC

DELTA FORCE
24-39 m

3000-6000 l

HC 8600

TurboFiller

Čerpadlo 464 H
334 l/min

AutoFill

+ všechny

AutoAgitation

AutoWash

-funkce:

AutoNozzleControl
(doplňková výbava)

IntelliTrack

Ì AutoTerrain – vynikající práce ramen

Ì PrimeFlow – systém tlakové cirkulace

Ì Osvětlení ramen – viditelnost a přehled

Ì AutoWash – snadné, bezpečné a efektivní čištění

Ì Stavitelná náprava – variabilita

Ì AutoFill – rychlé a přesné plnění

Ì Odpružení SmoothRide – vyšší stabilita a výkon

Ì AutoAgitation – vysoká účinnost míchání

IntelliTrack je vybaven bezpečnostní funkcí,
která zabraňuje řízení v situacích, kdy
je pojezdová rychlost příliš vysoká vůči
rozchodu kol.

Doplněk výbavy DELUXE.

Propojení
HARDI SmartCom nabízí uživateli plné
využití možnosti ISOBUS – snadné připojení
k traktorům a terminálům, rychlá a snadná
diagnostika pomocí HARDI ServisTool.
Rychlejší procesor poskytuje přesnější a
citlivější regulaci dávky, stejně jako přesné
řízení díky rychlejšímu času odezvy. Kromě
toho vás cloudová připojení připraví na
vzdálenou diagnostiku.
Součást výbavy BASIC i DELUXE.

Součást výbavy DELUXE.
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Inteligentní ovládání
kapalinového systému
Postřikovač NAVIGATOR „i“ s novým
ovládacím boxem FluidBox umístěným v
pracovní zóně. Pomocí funkčního designu
je obsluha stroje schopná snadno a rychle
provádět požadované operace.
Ì Snadné ovládání Smart ventilů.
Ì Ovládání plnění, míchání,
aplikace a čištění.
Součást výbavy DELUXE.

Výhradní importér a servis:
Tel.: +420 577 901 148
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz

HARDI reserves the right to change the specifications without notice. Illustrations shown may include optional extras and accessories.

Úspora až 10% postřikové kapaliny
Mějte plně pod kontrolou ovládání
postřikového úkolu pomocí systému
automatického zapínání/vypínání jednotlivé
trysky ramen. Díky systému PrimeFlow
máte k dispozici nejvyšší úroveň přesnosti,
díky přesnému ovládání každé trysky.
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Perfektní sledování stopy
IntelliTrack je moderní koncept řízené tažné
oje, kombinující výhody jedinečně konstruovaného šasi s použitím moderní elektroniky. Tento systém, který je jednoduchý
na připojení k traktoru, poskytuje bezpečné
řízení i v náročných polních podmínkách.

