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 COMMANDER 4500/18 – TWIN FORCE 
TAŽENÝ POSTŘIKOVAČ HARDI 

 

 

Stručná charakteristika: 

 
Rám 

• HD šasi ze švédské oceli Domex s vynikající průjezdní světlostí min. 780 mm a 
nízkým těžištěm 

• pojezdová kola 340/85 R48 s plynulým nastavením rozchodu v rozmezí 180-
225 cm 

• parkovací brzda a provozní pneumatické brzdy – 1 okruhové 

• SafeTrack – řízená náprava 

• tažné oje – spodní závěs K80 
 

Nádrž 
• UV odolná polyethylenová samonosná nádrž 4500 l (4800 l) s hlubokým 

výpustným otvorem, velmi efektivním mícháním, vč. soupravy 
proplachovacích trysek a suchým hladinoznakem 

• polyethylenová 500 l proplachovací nádrž pro vnitřní / vnější čištění – 
umístěná na zadní nápravě zvyšuje stabilitu postřikovače 

• 24 l nádrž na čistou vodu integrována do celkového designu stejně jako 
bezpečnostní skříňka operátora 

 

Čerpadlo 
• 6-ti komorové membránové čerpadlo HARDI 464 (280 l/min) 

 
Počítač 

• Hardi ISOBUS 

 
Regulace 

• modulární EVC řídící jednotka s 5 sekcemi, zařízení vyrovnávání tlaku, 
systém rychlého otevírání/zavírání sekčních ventilů 

• DynamicFluid4 systém – velmi rychlá a přesná tlaková regulace dávky 

• modulární EFC řídící jednotka s 6 sekcemi – systém rychlého 
otevírán/zavírání sekčních ventilů s tlakovým přepadem, radiální těsnění, 
okamžité uzavírání trysek, zvýšená průtočná kapacita  

• 2 ventily SMART systém – snadné, přehledné a bezchybné ovládání všech 
primárních funkcí 

 
Filtrace 

• pěti stupňová filtrace (filtrační koš, EasyClean filtr, Cyclone filtr, IN-LINE filtry, 
filtry trysek) 
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Funkčnost 

• integrované přimíchávací zařízení chemikálií TurboFiller 35 l - 100 l/min,  
s proplachovací tryskou obalů chemikálií s penetračním hrotem 

 
Ramena HAZ – TWIN FORCE s řízenou vzduchovou asistencí 

• velmi stabilní HARDI PARALIFT šíře 100 cm – flexibilní zvedání ramen v rozmezí 
50-150 cm; mechanický zámek transportní polohy 

• velmi stabilní HARDI PARALIFT šíře 100 cm – flexibilní zvedání ramen 40-220 
cm 

• elektro/hydraulicky ovládaná ramena 18 - HAZ TWIN FORCE s možností 
práce s rameny složenými na 12 m 

• kyvadlový, odpružený závěs ramen s hydraulickým tlumením  

• anti-vychylovací zařízení ramen v horizontální rovině  

• elektricky řízené úhlové nastavení vzduch. panel / trysky 

• elektrická, plynulá regulace otáček ventilátorů  

• celkové i individuální naklápění ramen – levé / pravé  

• nerezové rozvody s držáky trysek TRIPLET SNAP FIT s proti odkapávacími 
ventily 

• trysky HARDI ISO COLOR TIPS F-110 Syntal - 3 sady dle přání zákazníka 

   
Příslušenství 

• připojení hydrauliky – 1x dvojčinný výstup  

• AutoHeight – systém ultrazvukové kontroly automatického nastavení výšky 
ramen 

• kalibrační souprava  

• blatníky 

• el. hladinoznak 

• hydraulika „Open Center 

• širokoúhlý transmisní hřídel 

• ChemLocker – schránka pro chemikálie 

• souprava spodního plnění 

• rozměry: cca d=8,5 x š=3,0 x v=3,9 m 

• pohotovostní hmotnost: 6.629 kg 
 

 
 
Kontaktní osoba:  
Miroslav Mahušek 

Tel: +420 603 101 187 

E-mail: miroslav.mahusek@unimarco.cz 

 


