
400 / 600 / 800

N
K

Prověřený design a kvalita



NK
Prověřený design a kvalita

400 / 600 / 800

Kvalita prověřená zákazníky
HARDI NK patří mezi nejuniverzálnější postřikovače na trhu a je využíván 
profesionálními pěstiteli celého světa. Je využíván jak v tradiční polní 
výrobě, tak v zahradnictvích, sadech, vinohradech i pastvinách. 

Hardi NK je odolný, dobře osvědčený postřikovač, který nabízí daleko více 
funkcí a výbav na přání, než byste u postřikovače této třídy očekávali.

Rám
Promyšlená konstrukce rámu je základem dlouhé 
životnosti stroje. Provedení rámu neseného 
postřikovače NK zajišťuje nízké těžiště  
postřikovače blízko traktoru a zároveň  
i snadný přístup pro údržbu. Rám postřikovače 
NK je ošetřen zinkovým fosfátováním a poté 
práškovým lakováním. Tato technologie zaručuje 
vysokou odolnost všech částí postřikovače proti 
povětrnostním vlivům a chemickým přípravkům.
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SPECIFIKACE

 Ì Nádrž: vysoce odolná, polyethylenová, objem 400, 600 nebo 800 l

 Ì Rám: Nízké těžiště blízko traktoru

 Ì Membránové čerpadlo: Spolehlivost, vysoký výkon, snadná 
údržba

 Ì Řídící jednotka: Manuálně ovládaná HARDI BK-180

 Ì Ramena:  SB - manuálně skládaná, záběry 6, 8, 10  a 12 m  

Membránové čerpadlo
Membrány oddělují postřikovou kapalinu od pracovních částí čerpad-
la, jako jsou ložiska a kliková hřídel. Tím je zaručena dlouhá životnost 
a spolehlivý chod čerpadla.

Charakteristika membránového čerpadla HARDI: 
 Ì Samonasávací

 Ì Schopnost chodu na sucho bez poškození

 Ì Snadná údržba

 Ì Tukem mazaná kliková skříň

 Ì Membrány a ložiska odolné postřikové kapalině

Ovládání
Řada postřikovačů NK je standardně vybavena manuálně ovládanou 
řídící jednotkou HARDI BK-180. Charakteristika řídící jednotky:

 Ì Hlavní ventil on/off, který přesměruje postřikovou kapalinu zpět 
do postřikové nádrže

 Ì Pojišťovací ventil

 Ì Tlakový filtr

 Ì Tlakoměr

 Ì Ventil pro tlakové míchání

 Ì  Minimálně 3 sekční ventily se systémem pro vyrovnání tlaku

 Ì  Ventil HARDI-MATIC udržuje nastavenou dávku bez ohledu na 
otáčky motoru

 Ì Všechny tyto vlastnosti zaručují přesnou a spolehlivou aplikaci 
přípravků na ochranu rostlin. 

Nádrž
Vysoce odolnou polyethylenovou nádrž o objemu 400, 600 nebo  
800 l charakterizuje sání z nejnižšího bodu, což zaručuje úplné 
vyprázdnění nádrže. Tvar nádrže umožňuje dokonalé míchání  
postřikové kapaliny a poskytuje snadné a efektivní proplachování 
pomocí proplachovacích trysek v nádrži. Umístění sacího filtru  
v horní části nádrže podstatně usnadňuje jeho údržbu.  

Postřikovače NK jsou standardně dodávány s tlakovým mícháním, 
které zajišťuje rovnoměrné promíchání postřikové kapaliny. 

 Ì Všestrannost
 Ì Dlouhá životnost
 Ì Jednoduchá obsluha
 Ì Snadná údržba
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Ramena postřikovače NK jsou, stejně jako rám, 
ošetřena zinkovým fosfátováním a práškovým 
lakováním. To spolu s promyšlenou konstrukcí  
a špičkovou povrchovou úpravou zaručuje 
dlouhou životnost a odolnost ramen.

Ramena SB
Ramena SB se záběrem 6, 8, 10 a 12 m jsou 
osazena přímo na rámu stroje. Mechanické  
nebo hydraulické nastavení výšky ramen 
umožňuje snadné a bezpečné nastavení 
požadované výšky nad postřikovým cílem. 
Postřikovač řady NK splňuje všechna nařízení  
EU i při postřiku plodin vyšších než 50 cm.

Ramena

Bezpečnostní mechanismus ramen
Ramena postřikovače NK jsou vybavena 
systémem jištění zubovou spojkou s nastavitelnou 
pružinou, který chrání rameno v případě kontaktu 
s překážkou při práci.

Žádné odkapávání z trysek
Jednoduché držáky trysek SNAP-FIT mají 
vestavěný protiodkapávací ventil s membránou. 
Tento ventil zabraňuje odkapávání kapaliny  
z trysek při vypnutí postřiku. Držák SNAP-FIT 
navíc zajišťuje, že všechny trysky jsou ve správné 
pozici. 

K dispozici je široká škála kvalitních trysek 
HARDI, které vyhovují jakýmkoliv požadavkům 
na postřik. 

Ramena SB



Velikost nádrže, l Typ ramen Šířka  Typ čerpadla Kapacita čerpadla, l/min Rozměry, D × Š × V  Hmotnost, kg 

400
SB 6 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 170 150

SB 8 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 160

SB 10 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 180

600

SB 6 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 170 170

SB 8 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 180

SB 10 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 200

SB 12 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 220 240

800

SB 6 m 1303 114 140 × 190 × 170 200

SB 8 m 1303 114 140 × 190 × 210 210

SB 10 m 1303 114 140 × 190 × 210 230

SB 12 m 1303 114 150 × 190 × 220 270

Technická specifikace

Držák trysek TRIPLET

InLine Filtry

Pracovní plošina

Přimíchávací zařízení chemikálií

Kabelové ovládání

50 l proplachovací nádrž

Manuální zvedání ramen

Hydraulické zvedání ramen

Doplňková 
výbava



Perfektní povrchová ochrana
Špičkové technologie povrchové úpravy obsahují 13 kroků, zahrnující předúpravy a práškové 
lakování všech komponentů.

Společně s povrchovou úpravou Delta/Magni matic, šroubů a ostatních komponentů, HARDI 
dodává výrobky vysoce odolné korozi.
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Francie
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USA
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Austrálie

HARDI INTERNATIONAL A/S 
HARDI INTERNATIONAL A/S je mezinárodní 
skupinou, jejíž základní myšlenkou je uspokojení 
požadavků zákazníků a kvalitní výrobky, které 
zaručují efektivní, včasnou a přesnou aplikaci 
přípravků na ochranu rostlin.

Od roku 1957 společnost HARDI přispívá  
ke stále se zvyšující poptávce po efektivní  
a přesné ochraně rostlin. Společnost HARDI je 
jedním z leaderů v oboru aplikačních technologií. 
K dosažení a udržení této pozice je pro společnost 
HARDI prioritou neustálý vývoj a inovace.

Testování
Postřikovače HARDI INTERNATIONAL A/S jsou 
testovány dle platných kvalitativních norem. 

Pracovníci montážních linek jsou akreditováni 
v souladu s požadavky NSTS (National Sprayer 
Testing Scheme) se sídlem ve Velké Británii a JKI 
(Julius Kühn Institut) se sídlem v Německu.  
To zaručuje, že jsou zemědělcům dodávány 
postřikovače nejvyšší kvality.

HARDI
Postřikový specialista 

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

Tel: +420 577 901 148
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz

Výhradní importér a servis: 


