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RUBICON
Maximális termelékenység

9000 l

A legfontosabb mezőgazdasági 
gép esetében ne kössön 
kompromisszumokat
A nagygazdaságok termelékenységi elvárásai-
nak kielégítésére tervezett RUBICON új mércét 
állít az önjáró permetezőgépek elé. 

A kapacitás és az egyszerű működtetés har-
monikus ötvözete jelentős területteljesítmény-
ben mutatkozik meg, aminek köszönhetően 
könnyedén és időben teljesítők a mindennapi 
permetezési feladatok.

A RUBICON a várakozásokat meghaladó 
mértékű jellemzőkkel rendelkezik:
 Ì 9000 l (8500 l)

 Ì Mellső elhelyezésű, 24–52 m szórókeretek

 Ì Páratlan rálátás a munkaterületre a fülkéből 

 Ì Max. közúti sebesség: 56 km/h

 Ì Max. permetezési sebesség: 32 km/h

 Ì 380 LE-s Cummins (2100 1/perc fordulat-
számon)

 Ì Alacsony zajszint

 Ì Rendkívül kényelmes menettulajdonságok 

 Ì Kiváló szórókeret-stabilitás

 Ì És még sok egyéb

Maximális hatékonyság
A RUBICON 9000 egészen újraértelmezi a 
termelékenység és az egyszerű működtetés 
fogalmát. 

Megnövelt tartálykapacitás nem csak a terme-
lékenységet növeli, hanem a munkák időben 
történő elvégzését is megkönnyíti. Amikor a 
megfelelő időzítés a legkritikusabb tényező, 
akkor miért vesztegetné az időt tartálytöltésre, 
amikor tovább permetezhetne?

A kapacitás hosszabb permetezési időt jelent 
azáltal, hogy csökkenti az improduktív közleke-
désre és töltésre fordított időhányadot. Amikor 
az idő a legfontosabb, ne pazarolja azt töltésre.

Kapacitás l/ha ha/tartály

8500 50 170

8500 60 142

8500 70 121

8500 80 106

8500 90 95

8500 100 85

RUBICON
nem engedi veszte-

getni az időt!

www.hardi-international.com

RUBICON

22



MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

HARDI AluForce 36–52 m-es 

alumínium szórókeret

KORSZERŰ MOTORTECHNOLÓGIA

A RUBICON meghajtásáról egy 8,9 l-es 380 

LE-s Cummins® Tier 4F motor gondoskodik 
HIDRAULIKUS NYOMTÁVÁLLÍTÁS

A RUBICON permetezőgépen menet 

közben lehet állítani a nyomtávot 3,0–4,0 

m tartományban. Az integrált légrugók 

kiváló menettulajdonságokat biztosítanak.

EGYEDÜLÁLLÓ FÜLKEKIALAKÍTÁS

Fűthető/hűthető prémium bőrüléssel 

rendelkező, nagyméretű, tágas kezelőfülke. 

A fülkéből akadálytalanul áttekinthető a 

teljes szórókeret és a teljes munkaterület. 

MŰSZAKI ADATOK

 Ì Tartály: 9000 l (8500 l)

 Ì Motor: 370 LE Tier 3a

 Ì Erőátvitel: 4WD, hidrosztatikus 

 Ì Vezérlőegység: HC 9600 / ISOBUS

 Ì Vegyszerbetöltés: 60 l-es ChemFiller 
vegyszerbekeverő

 Ì Öblítőtartály: Alumínium, 620 l

 Ì Szivattyú: ACE 650, hidraulikus meghajtású 
centrifugálszivattyú Oasis nedves tömítési 
technológiával

 Ì Üzemanyagtartály: 1200 l

 Ì Hasmagasság: 180 cm

 Ì Maximális gépmagasság: 4,3 m

 Ì Hidraulikus nyomtávállítás: 3,0–4,0 m 

 Ì Szórókeret: Alumínium, kettős csukódású, 24–52 m

 Ì Nagy folyadékkapacitás – 9000 l 
(8500 l)

 Ì Páratlan rálátás a munkaterületre a 
fülkéből

 Ì Rendkívül kényelmes menettulaj-
donságok 

 Ì Kiváló szórókeret-stabilitás
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Hasonlóképpen a szórókeret szélességének növelésével is fokozható a területteljesítmény, ami a 
legfontosabb, ha szorít az idő. 

Egy 48 méteres szórókeret-szélesség 35%-os területteljesítmény-növekedést jelent egy 36 méte-
res szórókerettel összehasonlítva. 

Egy 48 méteres keretszélességgel és 35 km/h munkasebességgel dolgozó RUBICON 170 ha/h 
területteljesítményt nyújt.

A jó minőségű kijuttatás és működés szempontjából alapvető fontosságú elvárás, hogy a fúvókák 
bármilyen üzemelési körülmények között a célfelület fölött megfelelő magasságban működjenek a 
keret teljes szélességében. Ez a RUBICON-nak semmilyen problémát nem jelent.

A szórókeret-felfüggesztés, az automatikus keretmagasság- és stabilitásszabályozási rendszerek 
lehetővé teszik alacsony keretmagasság alkalmazását anélkül, hogy a keret a talajba ütközne. 

A szórókeret alacsony helyzetbe állítása csökkenti az elsodródás veszélyét, és jobb kijuttatási 
minőséget jelent, ami megnyugtató lehet, különösen nagyobb munkasebességnél.

Több mint 1000 hektáros napi teljesítmény
Jobb kijuttatási minőség nagyobb sebesség mellett

Nagy teljesítmény a hatékonyság szolgálatában
A RUBICON rendelkezik azzal a motorteljesítménnyel és nyomaték-
kal, amely a 9000 (8500) literes tartály és a 48 méteres szórókeret 
terepen történő mozgatásához elengedhetetlen. 

A technológiai szempontból legkorszerűbb, takarékos Cummins® 8.9 
l QSL 9 motor került beépítésre. Ez a motor 370 LE-s Tier 3a, vagy 
380 LE-s T4 final változatban áll rendelkezésre a kivételes teljesít-
mény, megbízhatóság és hatékonyság szolgálatában.

A takarékos, környezetbarát motor a rendelkezésre álló legjobb 
erőforrás a Danfoss 4WD hidrosztatikus hajtásrendszer energiaellá-
tására.

Szórókeret km/h ha/h

48 35 170

48 30 146

48 25 121

48 20 97

A 9000 (8500) literes tartálynak és a 48 méteres szóró-
keretnek köszönhetően sohasem volt még egyszerűbb 
növelni a területteljesítményt.

www.hardi-international.com

RUBICON

4



A nagy szabad hasmagasság, a kényelem és a stabilitás a 
RUBICON hatékony működésének alapvető elemei
Az új Rubicon 9000 kiálló akadályoktól mentes alsó vázburkolata alatt 180 cm-es szabad hasmagasság áll rendel-
kezésre. Ez a nagy hasmagasság és a modern kialakítás megakadályozza a növényállomány sérülését, amikor már 
kifejlett vegetációban történik a permetezés.

A kényelem fontos tényező a kezelő számára, akinek hosszú órákat kell eltöltenie a fülkében. A RUBICON nagymé-
retű kerekei és hármas alátámasztású légrugózási rendszere gondoskodnak a kiemelkedő menettulajdonságokról és 
kezelői kényelemről, amely alapvető fontosságú a kimerültség késleltetésében.

Nagy hasmagasság és remek menettulajdonságok 

OverRide felfüggesztés 
Az OverRide felfüggesztést nagy igénybevételre, nagy teherbírásra 
és hihetetlenül finom menetjellemzőkre fejlesztették ki. 

A légrugók minden egyes kerékkonzolba integrálva, teljes mértékben 
függetlenül működnek, és a nyomtávállítást követve ki-be mozognak 
a kerekekkel együtt. 

A mellső lengőkar és a hátsó lengőkar, valamint a háromrekeszű ala-
csony nyomású légrugó minden egyes kerék számára lehetővé teszi, 

hogy a talajegyenetlenségeket a másik három keréktől függetlenül 
kezelje.

Ez a típusú felfüggesztés biztosítja a legmagasabb rugózott/rugózat-
lan tömegarányt egy járművön, a talajjal való kapcsolatot mindvégig 
megőrizve, függetlenül a terepviszonyoktól. A talajkontaktus fenntar-
tása a kezelhetőséget és a kapaszkodóképességet is javítja.

A nagy, lökésszerű terhelések impulzusait a rugózás felfogja, ezáltal 
javulnak a menetjellemzők és a teljesítmény. 

Az OverRide felfüggesztés jellemzői
 Ì Kivételes menetjellemzők és 

kezelhetőség

 Ì Jobb kapaszkodóképesség

 Ì A légrugók nyomtávállításkor 
együtt mozognak a kerekekkel

 Ì Még stabilabb szórókeret

 Ì Később jelentkezik a kezelő 
elfáradása

 Ì Jobb lengéscsillapítás

 Ì A rezgések kevésbé terjednek 
tovább

 Ì Mérsékeltebb a „bólogatás” 
gyorsításkor és fékezéskor

 Ì Menetszint-érzékelés a felfüg-
gesztés optimális menetma-
gasságban történő tartása 
érdekében
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A kimagasló menettulajdonságok javítják a hatékonyságot is

Tömegeloszlás
A vázszerkezet alatti szabad hasmagasság 185 cm.

A motor és a hajtómű hátul, a főtartály, az öblítőtartály és az 
üzemanyagtartály középen, a szórókeret pedig elöl helyezkedik el. 

Minden részegységet úgy helyeztek el, hogy a mellső és a 
hátsó híd közötti tömegeloszlás optimális legyen. Minden tartály 
feltöltött állapota mellett és nyitott, 48 méteres szórókerettel a 
tömegeloszlás a következő:

 Ì Elöl: 48,7% 

 Ì Hátul: 51,3% 

Tömeg RA 48 m

Össztömeg (üresen), kg 15670

Össztömeg (tele – üz.a., fő- és öblítőtartály) kg 26400

Hídterhelés elöl, kg – szórókeret nyitva % 48.7% 

Hídterhelés hátul, kg – szórókeret nyitva % 51.3%

Nyomtávállítás
A RUBICON híd nyomtávszélessége fokozatmentesen állítható menet közben, 3–4 m tartomány-
ban, növelve ezzel a hatékonyságot, és páratlan rugalmasságot biztosítva a különféle alkalmazá-
sokhoz. 

 Ì Közúti közlekedéshez / permetezéshez 

 Ì Különböző szántóföldi körülményekhez

 Ì Más gépek nyomtávjához történő alkalmaz-
kodás miatt

 Ì Minimalizált közlekedéssel járó gazdálko-
dáshoz

 Ì A növénysortávhoz való igazodás érdekében

Az OverRide rugózás minden egyes kerékkonzolba van integrálva, és nyomtávállításkor a 
kerekekkel együtt ki/be mozog. Minden külső hozzáférésű PUK könnyen beállítható a nyomtáv 
megváltoztatásával idővel kialakuló holtjáték kompenzálása céljából.
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A RUBICON 4WD hidrosztatikus erőátviteli rendszere a Danfoss által önjáró permetezőgépekhez gyártott 
legmodernebb intelligens menetvezérlési rendszer, amely kimagasló teljesítményt, csökkentett üzemanyag-
fogyasztást és magas szintű kezelői kényelmet garantál.

A Danfoss 250 cm3-es változtatható szál-
lítású axiáldugattyús szivattyúja a rendel-
kezésre álló motorteljesítmény minél jobb 
kihasználása érdekében minimalizálja a 
vezérlő- és feltöltőszivattyúnál jelentkező 
veszteségeket. Ezen kívül a Danfoss H1 
ferdetengelyű axiáldugattyús kerékhajtó 
hidromotorok is változó szállításúak, és 
jelentősen hozzájárulnak a hatékony 
működéshez.

 Ì Nagyobb teljesítmény

 Ì Kisebb fogyasztás

 Ì Energiatakarékos működés

Annak érdekében, hogy a motorteljesít-
mény optimalizált legyen a kerékhajtó 
hidromotorok nyomatékigényéhez, és 
folyamatosan egyenletes teljesítményt 
legyen képes nyújtani, a Danfoss H1 
intelligens elektronika a Cummins 
CAN-kommunikációs platformra van 
integrálva.

A mikrovezérlő 4 különböző, kezelő által 
választható üzemmódra előre be van 
programozva, miáltal az üzemeltetési 
követelményeknek megfelelő erőátviteli 
reakcióséma választható ki.

A vezérlő képes felügyeletet, valamint 
valós idejű hibakeresést is ellátni.

A mikrovezérlő minden egyes kerékhajtó 
motornál fordulatonként 86 alkalommal 
méri meg a sebességet a hajtó nyomaték 
optimalizálása és a csúszás minimalizálá-
sa érdekében. Szántóföldi üzemmódban 
a rendszer vezérli a szivattyú szállítá-
sát és az egyes hidromotorok kimenő 
teljesítményét a talajviszonyokhoz, a 
meredekséghez, a hajtásrendszer üzemi 
nyomásához és az üzemanyag-hatékony-
sághoz mérten.

RUBICON 4WD hidrosztatikus erőátvitel
A legmagasabb szintű teljesítmény

Erőteljes kormányzás
A RUBICON egy erőteljes, terhelésérzékeléses hidraulikus 
kormányrendszerrel rendelkezik, amely két nagyméretű szink-
ron munkahengert működtet, és remekül képes megbirkózni 
a nehéz körülményekkel. A kormányzás pontos, finom és 
csendes, vibrációtól mentes, ami a permetezést egyszerűvé, 
biztonságossá teszi, és a kezelőt kevésbé fárasztja. 

Kormányzás

A for
dulási

 kör 
átmérője

 

17,88
 m

(a for
dulási

 sugá
r 8,9

4 m)
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A RUBICON erőforrása egy Cummins motor, amely a legkorszerűbb motortechnológiát képviseli a teljesítmény és a megbízhatóság érdekében. 

A Cummins motorok csendesebben járnak, tisztábban és takaré-
kosabban üzemelnek, és piacvezetők a hidrosztatikus erőátviteli 
rendszerek energiaellátásában. A Cummins® 8.9 l QSL 9 Tier 3a 
370 LE-s, míg a T4final változat 380 LE-s (283 kW):

 Ì A teljesen integrált elektronikus vezérlés a motorteljesítmény 
optimalizálása érdekében zökkenőmentesen integrálja az 
összes részegységet.

 Ì Magasnyomású közös nyomócsöves üzemanyagrendszer. Fo-
kozza a teljesítményt és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, 
egyúttal kisebb zajt és motorvibrációt biztosít.

 Ì A Fleetguard® üzemanyagszűrők nanotechnológiát képviselő 
közeggel rendelkeznek, amely a 4 mikronnál nagyobb részecs-
kék 98,7 %-át kiszűri, ami 13x jobb szűrőteljesítmény, mint a 
versenytárs szűrőké.

 Ì A Cummins VGT™ turbófeltöltő kevesebb mozgó alkatrésszel 
rendelkezik, mint a versenytárs turbók, de mégis teljes tarto-
mányban szabályozható, vagyis az elektronikus vezérlésnek 
köszönhetően pontosan a szükséges légmennyiséget szállítja 
az égéstérbe.

 Ì A védőburkolatok kialakítása a gép minden szerkezeti egységé-
hez könnyű hozzáférést biztosít.

Motorteljesítmény egyszerű hozzáféréssel
MINDEN karbantartási helyhez a motoron

Motorhűtő rendszer 
A motortérben található nagyméretű 
ventilátor folyamatosan hűti a hidraulika-
folyadékot. A RUBICON ennek köszön-
hetően mindössze 200 liter hidraulika-
olajjal üzemel. 
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Tetőn keresztüli hozzáférés

A burkolatok eltávolítása egyszerű

Teljes „alsó hozzáférés” a motorhoz, 
hidraulikához és az elektromos rendszerhez

Jobb oldali hozzáférés

Teljes körű hozzáférés a motorhoz
az egyszerű karbantartás érdekében

www.hardi-rubicon.com 9



A munkaterületre való jobb rálátás a 
fülkéből nem csak a kényelmet szolgálja, 
hanem a termelékenységhez is hozzájárul.
A kezelő az ülésből képes felügyelni a szórókeret 
működését, ami egyszerűbbé és biztonságosabbá 
teszi a permetezést. 

A RUBICON fülke egy speciális munkaterület, ahol 
minden részlet számít: a kartámaszkonzol szinkro-
nizált mozgása a kiváló ergonómia érdekében, az 
akadálytalan rálátás a szórókeretre, a tiszta fülkele-
vegő, és minimális zaj- és rezgésszint.

Az iparágban legjobb kilátással és kiemelkedő kénye-
lemmel rendelkező fülkéjével a RUBICON élvezetessé 
és hatékonnyá teszi a permetezést. 

Egész napra kitartó kényelem
A kezelő kényelme elősegíti a hatékony munkavégzést, és ez alapvető 
fontosságú a hosszú munkanapokon.

Az új panorámafülke nagyobb, tágasabb és ergonómiai szempontok 
szerint rendezett. A kezelő körkörös kilátása a fülkéből a versenytársak 
között a legjobb, és nincs a hátsó negyedekben oszlop, amely korlátozná 
a kilátást. 

A légkondicionálóval rendelkező, túlnyomásos fülke aktívszenes szűrővel 
rendelkezik, amely permetezés közben gondoskodik a kezelő légzésvé-
delméről.

A fülke csendes és kényelmes környezetet biztosít, amelyben mobiltele-
fonon történő beszélgetés sem ütközik problémákba.

Elöl és oldalt visszahúzható árnyékolókkal rendelkező színezett bizton-
sági üvegek megszűrik a fényt, és minimálisra szorítják a fülkében a 
zavaró fényhatásokat. 

Az állítható, fűthető és hűthető légrugós bőr kezelőülés kivételes kényel-
met nyújt kedvezőtlen terepviszonyok esetén is. 

A joystick és a SprayCenter permetezésvezérlő a kényelmes kezelés 
érdekében a kezelőüléshez van rögzítve, és azzal együtt mozog.

Az instruktori ülés nagyméretű, kényelmes és könnyedén kihajtható.

A kormányoszlop két ponton is buktatható, valamint hosszában is állít-
ható, hogy a kezelő számára ideális pozícióba lehessen hozni. 

A kartámaszkonzolban tárolódoboz van kialakítva, a kezelőülés és az 
instruktori ülés alatt fiók helyezkedik el, az ülés mögött pedig egy zseb áll 
rendelkezésre a kezelői kézikönyv tárolására.

Kilátás a kezelőfülkéből
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Egy egyedi munkahely!
Minden részlet hozzájárul a tökéletes összképhez.

A bőr kezelőülés saját rugózással rendelkezik, és megakadá-
lyozza a kezelő idő előtti elfáradását a permetezés során. Be 
lehet állítani a kezelő testtömegéhez, magasságához és a kívánt 
derék-, hát- és lábpozícióhoz.

A teljes méretű instruktori ülés könnyedén felhajtható, ha útban 
lenne. A kezelőülés és az instruktori ülés is rendelkezik tároló-
helyekkel, amelyek alattuk és magukban az ülésekben vannak 
kialakítva.

A légkondicionáló és a fülkenyomás a 10 állítható tetőnyíláson 
és a 2 padlónyíláson keresztül beáramló levegő közvetítésével 
valósul meg.

A szélvédő páramentesítő szellőzőnyílásai gondoskodnak róla, 
hogy soha ne kelljen bepárásodott üvegfelületekkel bajlódnia.

A SprayCenter permetezésvezérlő a kezelőnek megfelelően 
állítható. A váltómű, a hidak, a folyadékrendszer és a szórókeret 
funkciói mind logikus elrendezésben, csoportosítva helyezkednek 
el, hogy ujjmozdulatokkal lehessen mindent vezérelni. Sötétben a 
vezérlőelemek világítnak. 

Az irányjelző-kapcsolók, fényszórókapcsolók és a vészvillogó 
kapcsolója a kormányoszlopon helyezkedik el.

A tetőkonzol ad helyet a rádiónak, amelyet 4 hangszóró tesz 
teljes hangrendszerré.

Egy 12 V-os elektromos csatlakozó aljzat benne van az alapfel-
szereltségben.
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A HARDI HC 9600 vezérlőegység akár 5 precíziós gazdálkodá-
si funkciót is képes egyidejűleg megjeleníteni rétegek és fel-
használói felületek segítségével. Ezt a sokoldalúságot jelenleg 
egyetlen más vezérlőegység sem képes biztosítani! A kapacitív 
érintőképernyő is ritka újdonságot képvisel. Az érintőréteget 
egy üvegréteg védi, ami alkalmassá teszi a technológiát a 
nagy igénybevételt jelentő mindennapos használatra.

A terminál integrált Traktor ECU-val (TECU) rendelkezik a 
RUBICON-tól származó információk fogadására, ami alapvető 
fontossággal bír a precíziós gazdálkodási alkalmazásokhoz.

Vezérlőközpont
HARDI HC 9600

A HC 9600 jellemzői
 Ì Akár 5 egyidejű alkalmazás

 Ì A legkorszerűbb érintőképernyő-technológia

 Ì Egyedi opciók

 Ì  ISOBUS-szabványos vezérlés és gépbeállítások, ami csökkenti a 
leállási időt és megelőzi az interfész-problémákat, valamint meg-
könnyíti a kalibrációs folyamatokat.

 Ì Akadálytalan kilátás a kezelőfülkéből

 Ì A HC 9600 a létező legkorszerűbb ISOBUS terminál – rugalmas-
ság, sokoldalúság és felhasználóbarát kezelés szempontjából 
verhetetlen. 
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Tartálykezelés
A szívó, nyomó és tisztavizes forgószelepek működtetésére 
szolgáló, egyszerűen kezelhető elektronikus külső vezérlő-

panel-funkciók vezérlőelemei a fülkében is megtalálhatók. A 
megfelelő üzemi helyzetek automatikusan, gombnyomásra 

aktiválódnak.

A RUBICON jobb oldalán helyezkedik el a folyadékszivattyú, a vezér-
lőszelepek és az elektromos szelepeket működtető vezérlőpanel. 

A folyadékrendszerek hatékony kialakításának köszönhetően minimális 
a tartály kiürülése után visszamaradó folyadékmennyiség, miáltal az 
öblítés és a tisztítás gyorsan és hatékonyan hajtható végre.

A folyadékot egy 680 l/perc szállítású ACE  típusú, nedves tömítéssel 
rendelkező, szárazüzem-biztos centrifugál permetezőszivattyú szállítja, 
melynek teljesítményét egy hidraulikus Impulzusszélesség-modulációs 
(PWM ) szelep szabályozza.

Egy 76 mm-es, hidraulikusan működtetett forgó elosztószelep vezérli, 
hogy a felszívás a főtartályból, az öblítőtartályból vagy egy külső 
tárolóból történjen.

A nyomóoldalon egy hasonló, hidraulikusan működtetett, 50 mm-es 
forgó elosztószelep irányítja a folyadékot a szórókeret visszavezetési 
rendszerébe és a fúvókákhoz, a vegyszerbekeverő tartályba, a főtar-
tályba, vagy a nyomás alatti leürítőcsonkra.

A főtartályba, az öblítőfúvókákhoz, az Ace szivattyú feltöltésére vagy a 
mosópisztolyhoz a tiszta vizet egy kizárólag erre a célra szolgáló, hid-
raulikus meghajtású, 82 l/perc kapacitású membránszivattyú szállítja 
egy elektromos forgó elosztószelepen keresztül.

Külső vezérlés
Munkazóna
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Töltőállomás
Kezelőbarát, funkcionális és ergonomikus kialakítás

Kialakításával a biztonságos, gyors és egyszerű 
feltöltést szolgálva a kombinált keverő és átfejtőegység 
hidraulikusan süllyeszthető az utántöltési pozícióba. 

A feltöltőegység egy robusztus rozsdamentes acélszerkezet, és 
magában foglalja a vegyszergaratot, közvetlen vegyszerbeszívási 
csatlakozást, a FastFill töltő csatlakozását, opcionálisan e MultiStage 
gyorsfeltöltésű szivattyút és egy kézi szórópisztolyt. 

A biztonságos csatlakoztatáshoz és munkavégzéshez a 60 literes 
garat lehajtva 70 cm-rel van a talajszint felett. Visszahajtott helyzet-
ben az egész munkaállomás a jobb oldali panel alá illeszkedik.

A növényvédőszer közvetlenül felszívható a RUBICON tartályába, 
vagy a garaton keresztül is bekeverhető, és innen átfejthető. 

Adagolt keverékek közvetlenül szivattyúzhatók a tartályba, vagy a 
rendszer az elektronikus szelepvezérlő panelen keresztül beprogra-
mozható egy adott mennyiségben történő felszívásra.
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Szivattyú

Szűrők

Központi 
keretszakasz

Belső keret-
szárnyszakasz

Külső keretszárnyszakasz

Kitörő szakaszvég Kitörő szakaszvég

Külső keretszárnyszakasz

Belső keret-
szárnyszakasz

Általános elzárási 
utasítás és DGPS 
rendszer által vezé-
relt 3-utas elektro-
mos szelep

Szabály-
ozószelep

Szivattyú

Szűrők

Központi keret-
szakasz

Belső keret-
szárnyszakasz

Külső keretszárnyszakasz

Kitörő szakaszvég Kitörő szakaszvég

Külső keretszárnyszakasz

Belső keret-
szárnyszakasz

Általános elzárási utasítás és 
DGPS rendszer által vezérelt 
3-utas elektromos szelep

Szabályozószelep

Fúvókák Be

Fúvókák Ki
Amikor a fúvókák lezárt állásban vannak, a nagy volumenű szórókeret-keringte-
tési rendszer automatikusan aktiválódik, és biztosítja a keret megfelelő előtöl-
töttségét és készenléti helyzetét a permetezéshez. Ez a folyamat a permetezési 
helyszínre való kijutáskor is lejátszódik.

A nagykapacitású szabályozószelepek biztosítják az állandó keringtetési mennyi-
séget, valamint az automatikus mennyiségszabályozást permetezés közben.

Átlagos permetezési körülmények esetén a folyadékáramlást az átfolyásmé-
rő szabályozza. Mindazonáltal ha a szórókereten átfolyó permetlémennyiség 
nagyon alacsony, a rendszer átvált nyomásalapú szabályozásra, és így minden 
körülmények között biztosítja a legnagyobb pontosságot.

A megkerülő ágon áramló folyadék a tartályba irányítható keveréshez, vagy 
visszavezethető a szivattyú szívóoldalára, ha nincs szükség keverésre. 

A keveréssel vagy anélkül történő permetezéshez, külső vízforrásból való feltöltéshez, a 
főszivattyú feltöltéséhez, tartályöblítéshez, vegyszerbetöltéshez és egyéb műveletekhez 
válassza ki a megfelelő funkciót intuitív módon, képernyőn lévő szimbólumok alapján. 

A szelepek a megfelelő helyzetbe fordulva problémamentesen, gyorsan és hatékonyan 
végrehajtják a műveletet.

A permetezőszivattyú és a gépen lévő vezérlőpanel használatával történő adagolt feltöltés 
esetén válassza ki a külső feltöltést jelző szimbólumot, adja meg a kívánt mennyiséget és 
indítsa el a felszívást. Amennyiben a rendszer csatlakoztatva van a feltöltési forráshoz, és 
a szivattyú légtelenítve van, megindul a töltés, és a kívánt mennyiség feltöltését követően a 
rendszer lezár.

Folyadékrendszer
Folyadékáramlási rendszer
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Szórókeret-szabályozás

Központi keretszakasz
A RUBICON újraértelmezi a szórókeret-stabilitás fogalmát: egy forradalmi újdonságot jelentő szóró-
keret-felfüggesztési rendszer független merevségbeállításokat tesz lehetővé a rugókon és a munka-
hengereken a központi keretszakasz jobb és bal oldalán. A szórókeret stabil marad a legnehezebb 
üzemeltetési körülmények között is. 

Szántóföldi kísérleteket végeztünk a szórókeretet a talajtól mindössze 50 cm-es magasságban tartva, 
50 km/h munkasebesség mellett (fordulások során 30 km/h), és a szórókeret nem érintette a talajt!

A széles központi keretszakasz kiváló közúti láthatóságot biztosít.

A rugófeszítés a középponti helyzetben tartja a központi keretszakaszt, míg a hidraulikus lengéscsil-
lapító elnyeli a keretmozgások energiáját. A kezelőfülkéből működtetett hidraulikus aktuátor kisebb 
vagy nagyobb nyomást fejt ki a rugóra az ellenállásának megváltoztatásához. 
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A széles ParaLift felfüggesztés fokozza a szórókeret stabilitását
A ParaLift extra szélessége biztosítja a kivételes szórókeret-stabilitás alap-
ját. 1,7 méteres középponti magasságnál van a vázhoz rögzítve, és 2,3 m 
szélességben tartja a keretet. A ParaLift szélessége és torziós szilárdsága 
jelentősen meghaladja a jelenleg elérhető legnagyobb szórókeret-széles-

ségek által támasztott követelményeket. 

Két nagyméretű, nitrogén-akkumulátorral rendelkező munkahenger 
biztosítja a szórókeret függőleges irányú lengéscsillapítását és magasság-
szabályozását. A keret a talajtól mérve 0,5–2,7 m magasságtartományban 

állítható. 

Egy sűrített levegővel működő ParaLift reteszrendszer biztosítja a szóróke-
ret helyzetét a biztonságos közúti közlekedéshez.
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Széles szórókeretek fejlesztése és kialakítása terén 
a POMMIER piacvezető pozícióban van. 
A cég 30 év felhalmozott tapasztalatával rendelkezik, ami valódi előnyt jelent a 
könnyebb, erősebb és szélesebb szórókereteket igénylő gazdálkodók számára.

A RA kétszeres csukódású, 36–52 méter széles szórókeretek már bizonyítottak a 
szántóföldi munkában és a megbízhatóság terén. Az acélszerkezettel összehasonlí-
tásban a tömegcsökkenés előnyei felbecsülhetetlenek. 

Az opcionális AutoHeight automatikus keretmagasság-állítás új etalont jelent a 
szórókeret-működés értékelésében. Alacsonyabb keretmagasságot tesz lehetővé, 
ami mérsékli az elsodródást. 

A hasonló szélességű, acélszerkezetű keretekhez viszonyítva a RA szórókeretszár-
nyak a POMMIER szabadalmat képviselő kilengéscsillapításnak is köszönhetően 
lényegesen kisebb terhelést és erőhatásokat fejtenek ki a központi keretrészre.

A POMMIER kíméletes csukási funkciója védi a szórókeretet összecsukáskor.

POMMIER alumínium szórókeretek
Nagyobb szélesség nagyobb tömeg nélkül

AutoHeight automatikus keretmagasság-állítás
Az AutoHeight szabályozás problémamentes keretmagasság-szabályozást 
jelent, mivel automatikusan fenntartja a megfelelő munkamagasságot a 
fúvókák számára, gondoskodik a jobb kijuttatási minőségről, és csökkenti 
az elsodródást. 

Az AutoHeight rendszer a központi keretszakaszra és a keretszárnyakra 
erősített ultrahangos érzékelők segítségével tartja a teljes szórókeretet az 
előre beállított magasságban a talajszint vagy a növényállomány felett. 

Az egyes keretszárnyak proporcionális szelepvezérléssel történő ma-
gasságkorrekciója finoman, egyenletesen és automatikusan történik. Az 
AutoHeight fenntartja az előre beállított szórókeret-magasságot a talaj 

vagy a növényállomány felett. 

Rendszerjellemzők:
 Ì 5 precíziós ultrahangos érzékelő

 Ì Talaj- vagy növényállomány-mód

 Ì Proporcionális szelepvezérlés

 Ì 35 km/h üzemi sebesség

Az AutoHeight rendszer szükségtelenné teszi 
a szórókeret helyzetének folyamatos kezelői 
felügyeletét a változó terepviszonyokhoz iga-
zodóan, és lehetővé teszi a növényvédőszerek 
hatékonyabb felhasználását.
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ActivAir
Az ActivAir egy gyorsreagálású fúvóka ki-/bekapcsoló vezérlőrendszer, 
amely a Rubicon levegőellátó rendszerét használva képes egy pillanat 
alatt nyitni és zárni a csepegésmentes fúvókákat a permetezés során. 

A nyomás alatti levegő a szórókereten 8 mm-es vezetékeken jut el az 
elektromos aktiválású mágnesszelepekig, majd innen 4 mm-es légve-
zetékek vezetnek minden egyes csepegésmentes szelephez.

Az ActivAir gyors reagálású fúvókavezérlés gyors és pontos – ideális az 
AutoSectionControl automatikus szakaszvezérlési rendszerekhez. Ezen 
kívül a permetezővezetékek, az AutoSectionControl működésekor az 
átfedés minimalizálása érdekében 9–18 szakaszra vannak felosztva.

Amikor egy fúvóka bekapcsolása érdekében egy mágnestekercs 
aktiválódik, a légnyomás kinyitja a csepegésmentes szelepeket, és a 
fúvókák elkezdenek permetezni. Amikor a mágnestekercs a fúvóka 
kikapcsolása érdekében deaktiválódik, a csepegésmentes szelepek 
rugófeszítés alatt zárva maradnak.

Amikor a fúvókák zárva vannak, a folyadékrendszer folyamatosan 
keringteti vegyszerkeveréket a szórókeret vezetékeiben annak biztosí-
tására, hogy a szórókeret feltöltött állapotban bármikor készen álljon a 
permetezésre. 

Keringtetés
Alapvető fontossággal bír a légtelenítés, az öblítés és a környezetvé-
delem szempontjából. Amint a tartály feltöltése befejeződik, a folya-
dékrendszer automatikusan keringtetésre vált, ami azt jelenti, hogy a 
szórókeret vezetékei feltöltődnek, így a permetezés a keret nyitását 
követően azonnal megkezdhető.

A keringtetési rendszer azt is lehetővé teszi, hogy a munkanap végén a 
tiszta vízzel átmosott szórókeret-vezetékekből a tartályba jusson vissza 
az öblítővíz, és ne kelljen azt kipermetezni.

www.hardi-rubicon.com 19



Éjszakai munkavégzés

Világítás
A szórókeret alatt elhelyezett munkalámpákkal lehetővé válik a 
sötétben történő munkavégzés. 

Ha a permetezésre éjszakai időszakban alkalmasak a körülmények, 
akkor ezt jelentősen megkönnyíti a RUBICON munkalámpa-készlete. 

A hátsó létrát megvilágító lámpa a fülketetőről kapcsolható, és a 
platform mentén világít.

A központi keretszakaszra erősített LED fényhíd 150 m-es távolság-
ban előrefelé, az oldalra irányuló lámpák pedig oldalra világítják be 
munkaterületet.

A szórókeret alá kék fénnyel világító lámpák tiszta és nem zavaró 
megvilágítást biztosítanak a keret hosszában, és lehetővé teszi a 
fúvókák működésének vizuális ellenőrzését. 
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Főtartály/Öblítőtartály A RUBICON vázszerkezetébe integrált, 9000 literes, lamellás 
rozsdamentes acéltartály a nagy permetezési kapacitás 
szolgálatában

A lamellák nem csak a tartályszer-
kezet integritását szolgálják, hanem 
a permetezőgép kezelhetőségét 
és iránystabilitását is segítik. A 
folyadéktömeg kilendüléseit a folya-
dékmozgás szabályzásával csillapító 
felépítés javítja a fékezés hatásfokát 
és a kilengéscsillapítást, ezáltal 
kényelmesebbé és biztonságosabbá 
teszi a permetezést.

Az alapfelszereltségbe tartozó három 
forgó tartályöblítő fúvóka biztosítja a 
folyamatos tartályöblítést.

A tartály teljes hosszában végigfutó 
mélyedés biztosítja a teljes leürítést, 
egyszerű tisztítást és a visszamara-
dó folyadék minimális mennyiségét.

A főtartály jobb oldalán van egy 
masszív kialakítású létra, amelyen 
könnyen megközelíthető a tartály-
fedél.

A RUBICON 1000 literes dízeltar-
tálya egy egész napi vagy éjszakai 
permetezéshez elegendő üzemanya-
got képes tárolni.
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Munkahatékonyság
napi 750–1000 hektár
9000 literes kapacitás
60 l/ha-os kijuttatási mennyiség mellett, 150 ha-ra 
elegendő permetlé-kapacitásával az egy tartállyal 
lepermetezhető terület 50%-kal nagyobb, mint az 
alternatívaként szóba jöhető 6000 literes önjáró perme-
tezőgépek esetében.

48 méteres szórókeret-szélesség
120 ha/h teljesítményt nyújt 25 km/h munkasebesség 
mellet, vagy 144 ha/h-t 30 km/h sebesség mellett. Az 
alternatív 36 m-es szórókeret-szélességgel összeha-
sonlítva ez 35%-os többletet jelent.

Mellső helyzetű szórókeret
A kezelő kiválóan rálát a szórókeretre, és minden fúvóka 
munkáját a kezelőülésből tudja ellenőrizni. A perme-
tezés egyszerűbb és biztonságosabb, ami nem csak 
kényelmi szempont, hanem hatékonysági kérdés is. 

OverRide felfüggesztés
A felülmúlhatatlan menettulajdonságok érdekében a 
kerekek rugózása teljesen független. Minden kerék a 
többi ráhatása nélkül képes megbirkózni a terepviszo-
nyokkal. Mindez kiváló rugózást, irányíthatóságot és 
jobb úttartást jelent. A felfüggesztés a nyomtávállítással 
követi a kerekeket, és fokozza a szórókeret-stabilitást.

Gumiabroncsok
A menetjellemzők és a kényelem a 480/70/54 méretű 
abroncsoknak is köszönhető, amelyek a méretük-
nél fogva mérsékelt gördülési ellenállást jelentenek, 
nagyobb felületen érintkeznek a talajjal, és csökkentik a 
talajnyomást. Az abroncsok kisebb szélessége csökkenti 
a növénykárosítást. 380/90 R54 méretű abroncsok 
opcióként állnak rendelkezésre.

Hasmagasság
A felépítmény alatti szabad hasmagasság óriási:   
185 cm.

Mérsékelt turbulencia
A sima alsó felület, az 1,85 m-es szabad hasmagasság 
és a keskenyebb, 480/70/54 méretű gumiabroncsok 
kisebb por- és légörvénylést okoznak, mint az ala-
csonyabb hasmagasságú, és szélesebb abroncsokkal 
szerelt önjáró permetezők.

Tömegeloszlás
Kiegyensúlyozott – Minden tartály feltöltött állapotában 
és nyitott, 48 méteres szórókerettel a tömegeloszlás a 
következő: – Elöl 48,7%, hátul pedig 51,3%.

POMMIER
A hasonló szélességű, acélszerkezetű keretekhez 
viszonyítva a RA szórókeretszárnyak a POMMIER szaba-
dalmat képviselő kilengéscsillapításnak is köszönhetően 
lényegesen kisebb terhelést és erőhatásokat fejtenek ki 
a központi keretrészre.

Nyomtáv
Fokozatmentesen állítható menet közben, 3–4 m tar-
tományban, növelve ezzel a hatékonyságot, és páratlan 
rugalmasságot biztosítva a különféle alkalmazásokhoz. 
Az OverRide rugózás nyomtávállításkor a kerekekkel 
együtt ki/be mozog. 

Motor és erőátvitel
370 LE-s Cummins – a legkorszerűbb motortechnológia 
biztosítja a teljesítményt és megbízhatóságot, amikor Ön 
számít rá. A 4WD hidrosztatikus erőátvitel a legújabb in-
telligens Danfoss hajtásrendszer, amely a legmagasabb 
szintű teljesítményt nyújtja az üzemanyag-fogyasztás 
csökkentése, a magasabb szintű kezelői komfort, és a 
mind a négy kerékre ható fékezés mellett.

Folyadékrendszer
Az AIS keringtetési rendszer nyomását egy Rund Dry 
Ace centrifugálszivattyú és egy automatikus szelepve-
zérlő rendszer biztosítja. Amint a folyadék a feltöltés 
során eléri az előre beállított tartályszintet, a folyadéki-
rányító szelepek automatikusan átkapcsolnak keverésre 
és szórókeret-feltöltésre. Innentől kezdve a tartály 
tartalma keveredik, a permetezési körben pedig készen-
léti nyomás áll rendelkezésre a permetezés azonnali 
megkezdéséhez.

ActivAir szakaszvezérlés
A keringtetési rendszer feltöltve tartja a szórókeret cső-
vezetékeit, és az ActivAir szakaszvezérlés pedig bizto-
sítja, hogy a fúvókák a megfelelő pillanatban nyissanak 
ki a megfelelő nyomással. Nincs késedelem, a rendszer 
kiválóan alkalmas az automata szakaszvezérlésre (ASC).

www.hardi-international.com
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Műszaki adatok

 Ì 9000 l-es tartálykapacitás

 Ì 630 l-es öblítőtartály és öblítőfúvókák

 Ì POMMIER RA 36 m-es szórókeret

 Ì 9-szakaszos szórókeret-kiosztás

 Ì Szórókeret-keringtetési rendszer

 Ì Szórókeret-szakaszszűrők

 Ì Mágnesszelepes fúvókák

 Ì 370 LE-s Cummins motor

 Ì 4WD hidrosztatikus erőátvitel

 Ì Sebességtartó automatika

 Ì 2-kerékkormányzás

 Ì 3–4 m tartományban állítható nyomtáv

 Ì OverRide légrugózás

 Ì 1,85 m-es szabad hasmagasság

 Ì Sárvédők

 Ì Müller TOPCON X35 vezérlőegység automati-
kus szakaszvezérléssel

 Ì Elektronikus tartályszintmérő-érzékelő

 Ì Tolatókamera

 Ì Külső vezérlés

 Ì Kettős létra és járóplatform

 Ì Légkondicionálás

 Ì Rádió-előkészítés: kábelek, hangszórók és 
antenna beépítve

 Ì 680 l/perc szállítású WetSeal run-dry centrifu-
gálszivattyú

 Ì TurboFiller vegyszerbejuttatás

 Ì Vegyszerszonda

 Ì Gyorstöltés

Alapfelszereltség: 

Tartály (liter) 9000

Szivattyú, típus
HARDI / Ace 650 szárazfutás-biztos 
centrifugálszivattyú 

POMMIER szórókeret 36 / 48 m RA

Vezérlés típusa Mueller TOPCON X35

Szakaszkiosztás 
alapfelszereltségben

9 – 18 szakasz

Öblítőtartály (liter) 630

Motor
Cummins® QSL 9 Tier 3A 370 LE (276 kW)

vagy QSL 9 Tier 4 final 380 LE (283 kW)

Üzemanyagtartály (liter) 1000

Erőátvitel Sauer-Danfoss H1

Hidraulikaolaj (liter) 200

Felfüggesztés
OverRide légrugók + hidraulikus Koni 
lengéscsillapítók

Kormányzás 2-kerékkormányzás

Nyomtáv 3 – 4 m, hidraulikus állítás

Fordulókör (m) 17.88 m

Üres tömeg (48,5 m) 15 670kg

Tele tömeg (48,5 m)
26 400 kg (1000 l üz.anyaggal + 630 l 
öblítővízzel)

Teljes hossz (m) A 10,2 m (36 m-es keret), 12,3 m (48 m-es keret)

Teljes magasság (m) B 4.2 m

Szélesség csukott kerettel (m) C 3.68 m

Nyomtáv (állítási tartomány) 
(m) D

3 – 4 m

Tengelytáv (m) (E) 4.6 m

Szabad hasmagasság (m) F 1.85 m

Kerekek/Gumiabroncsok 480/95R54 vagy 380/90R54 (opció)

Fékek 4-keréken ható, dinamikus

Műszaki adatok
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Kiváló felületkezelés
A csúcstechnológiás felületkezelés 13 kezelést foglal magába, beleértve egy előkezelést és 
az összes fődarab porfestését is.

A csavarok, anyák és kötőelemek Delta-Magni kezelése mellett minden termékünk fokozott 
korrózióvédelemben részesül.
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A HARDI INTERNATIONAL A/S 
egy nemzetközi cégcsoport, amelynek alap filozófiája a 
felhasználói igények olyan minőségi termékekkel történő 
kielégítése, amelyek biztosítják a növényvédőszerek 
hatékony, pontos és precíz kijuttatását. A világ minden 
részére kiterjedő disztribúciós és értékesítési hálózatunk 
több mint 100 országban van jelen, ahol vállalatunkat 
importőrök, márkaképviselők és viszonteladók képviselik. 
Ezek Svédországban, Norvégiában, Dániában, az Egyesült 
Királyságban, Franciaországban, Spanyolországban, 
Észak-Amerikában, Németországban és Ausztráliában 
találhatók.

1957 óta a HARDI elkötelezett aziránt, hogy a termékeiv-
el megfeleljen a hatékony és precíz növényvédelemre 
vonatkozó, folyamatosan szigorodó elvárásoknak. A 
HARDI a növényvédőszer-kijuttatási technológiák terén 
irányadó piaci szereplő. Ennek a pozíciónak az eléréséhez 
elengedhetetlen fontosságúak a folyamatos fejlesztések 
és az innovációk. A HARDI elkötelezett a növényvédelem 
hosszú távú jövője iránt.

Teszteljárások
A HARDI North America által gyártott permetezőgépek 
a legszigorúbb minőségi szabványoknak megfelelő 
ellenőrzésen esnek át.

Az összeszerelő soron dolgozó szakembereink a dán 
vizsgálati eljárásrendszer, az egyesült-királyságbeli NSTS 
(Nemzeti Permetezőgép Tesztelési Rendszer) és a német 
JKI (Julius Kühn Intézet) követelményeinek egyaránt 
megfelelnek. Ez biztosítja, hogy a gazdálkodók a legjobb 
minőségű permetezőgépeket kapják tőlünk.

HARDI
A Permetezőgép 

Davenport,   
USA

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


