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Připraveno pro budoucnost
Platforma HARDI SmartCom Vám umožní
vstoupit do budoucnosti pomocí zařízení
plug-and-play s neomezenou kapacitou
HARDI SmartCom nabízí uživateli plné využití
možností ISOBUS - snadné připojení k traktorům
a terminálům. Rychlejší procesor poskytuje také
přesnější a citlivější regulaci dávky, stejně jako
přesné řízení díky rychlejšímu času odezvy.
Platforma HARDI SmartCom je připravena
pro online připojení, takže se můžete připojit
k vašim oblíbeným cloudovým službám.

Vyvinuli jsme nový diagnostický
systém HARDI SmartLink pro servisní
pracovníky umožňující snadný update
systému, diagnostiku a přidávání funkcí
přímo ze servisního softwaru HARDI
ServiceTool.
S platformou HARDI SmartCom jste
připraveni na budoucnost.

ÌÌ Plné využití ISOBUS pro snadné připojení
ÌÌ Rychlá a snadná diagnostika s HARDI ServiceTool
ÌÌ Připraveno pro vzdálený přístup
ÌÌ Rychlejší a přesnější regulace dávky
ÌÌ Přesné řízení
ÌÌ Připraveno pro připojení cloudových služeb
ÌÌ Rychlejší zpracování dat
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HARDI ServiceTool

Update systému strojů. Připraveno pro připojení cloudových služeb
Nástroj pro
aktualizace

Snadná aktualizace
platformy SmartCom.

Připraveno pro připojení
cloudových služeb

Diagnostický nástroj

Na pozemku nebo použitím
vzdáleného přístupu vyškolený servisní technik
se může pomocí PC připojit k
postřikovači a zjistit jeho stav.

HARDI ServiceTool

Všechny postřikovače
se systémem SmartCom jsou
připraveny pro automatické
ukládání dat na cloudové servery.
V případě offline stavu se
provede nahrání dat až v době,
kdy je k dispozici připojení.

HARDI ServiceTool má dvě hlavní funkce. Aktualizace jednotek SmartCom a
použití jako diagnostický nástroj.

Report o stavu stroje

Report o stavu stroje je automaticky
generovaný, jakmile je HARDI
ServiceTool připojen ke stroji.

Modulární řešení
Celý systém SmartCom je modulární a dá se v případě potřeby
kdykoliv rozšířit. Jednotky SmartCom a power distribution units (PDU)
jsou namontovány na různých místech stroje.
Komunikace mezi jednotlivými jednotkami PDU je zajištěna jedním
kabelovým svazkem, kterým je propojená přední a zadní část stroje.

Diagnostika
jednotlivých funkcí

Vyhledávání chyb pomáhá
snadno identifikovat poškození
kabeláže nebo čidel.

Tím jsou eliminovány problémy s nadměrným namáháním kabeláže
vedené přes pohyblivé části stroje.
Systém SmartCom má neomezenou kapacitu přidáváním dalších
jednotek SmartCom do systému.
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HARDI

Váš postřikový specialista
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. Naše celosvětová distribuční a prodejní
síť působí ve více než 100 zemích, kde jsme zastoupeni importéry, zástupci
a dceřinými společnostmi. Ty jsou zastoupeny ve Švédsku, Norsku, Dánsku,
Francii, Španělsku, Severní Americe, Německu, Austrálii, Číně a EMC - Rusko
a státy CIS.
Od roku 1957 společnost HARDI přispívá ke stále zvyšující se 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. HARDI je společnost
i do budoucna dlouhodobě působící v oboru ochrany rostlin.

Testování
Postřikovače HARDI INTERNATIONAL A/S jsou testovány dle nejpřísnějších
kvalitativních norem. Pracovníci odpovědní za finální testování jsou akreditovaní
pro testování a vydávání dokumentace národních schvalování a standardů
od: Německo (BBA/JKI), Velká Británie (NSTS), Čína (CCC) a Dánsko, kde
je společnost HARDI oprávněna testovat postřikovače. To zaručuje, že jsou
postřikovače HARDI dodávány v nejvyšší kvalitě.

Davenport, USA

Adelaide, Austrálie

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.

Výhradní importér a servis:

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

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev
Tlf.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com
www.hardi-international.dk

