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Stručná charakteristika: 

 
Rám 

• HD šasi ze švédské oceli Domex s vynikající průjezdní světlostí 67-80 cm (dle 
pneu) a nízkým těžištěm 

• pojezdová kola 11,2x46“ (300/95 R46) 

• stavitelný rozchod kol 180-225 cm 

• tažné oje – spodní závěs D50 
• parkovací brzda a provozní pneumatické brzdy – 1 okruhové 

 
Nádrž 

• UV odolná polyethylenová, klínovitá, samonosná nádrž 3000 l (celkem 3350 l) 
s hlubokým výpustným otvorem, velmi efektivním mícháním, vč. soupravy 
proplachovacích trysek a suchým hladinoznakem 

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

• 20 l nádrž na čistou vodu integrována do celkového designu 
 
Čerpadlo 

• 6-ti komorové membránové čerpadlo HARDI 364 (194 l/min) 

 
Počítač 

• elektronická regulace osvědčeným palubním počítačem HC 5500 

 
Regulace 

• tlakový regulační systém s vysokokapacitním a vysokorychlostním bypass 
ventilem  

• modulární EFC řídící jednotka - systém rychlého otevírání/zavírání sekčních 
ventilů s tlakovým přepadem, radiální těsnění, okamžité uzavírání trysek, 
zvýšená průtočná kapacita 

• regulace dávky DynamicFluid4   
• 2 čtyřcestné ventily SMART systém – snadné a přehledné ovládání všech 

primárních funkcí   
 
Filtrace 

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

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

• velmi stabilní HARDI PARALIFT šíře 100 cm – flexibilní zvedání ramen v rozmezí 
40-220 cm; automatický hydraulický zámek transportní polohy 

• pevná, robustní, hydraulicky ovládaná ramena – EAGLE-Y  

• celkové naklápění ramen  

• trapézový odpružený závěs ramen s teleskopickým tlumičem    

• výstředníkové uzavírací mechanismy a bezpečnostní konce ramen 

• připojení hydrauliky – 2x dvojčinný výstup, 1x jednočinný 

• plastové rozvody ramen s chráněnými držáky trysek TRIPLET Snap Fit s proti 
odkapávacími ventily 

• trysky HARDI ISO COLOR TIPS F-110 Syntal - 3 sady dle vl. výběru zákazníka; 
kalibrační souprava 

 
Příslušenství 

• velmi stabilní odpružený HARDI PARALIFT šíře 100 cm – flexibilní zvedání ramen 
v rozmezí 40-220 cm; automatický hydraulický zámek transportní polohy 

• standardní transmisní hřídel 

• bezpečnostní schránka SafetyLocker 

• přídavné silové vedení do traktoru 

• rozměry: cca d=7,20 x š=3,00 x v=3,80 m 
• pohotovostní hmotnost: cca 3.305 kg 

 
 

Možnost rozšíření záběru ramen na: 
• ramena 20 m / 5 sekcí  
• ramena 21 m / 7 sekcí 

 
Možnost dodatečného objednání doplňkových výbav na přání: 

• Sada spodního plnění s filtrem a hadicí   
• InCommandTM 800/GPS6000 - palubní počítač s dotykovou obrazovkou a 

integrovaným navigačním systémem (Egnos) s automatickým spínáním sekcí 
 

 
 
Kontaktní osoba:  
Miroslav Mahušek 

Tel: +420 603 101 187 

E-mail: miroslav.mahusek@unimarco.cz 

 


