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HARDI Ranger 2500/18  EAGLE

 
 
 

Náprava a rám 

 HD rám zo švédskej ocele Domex® 

 kolesá 270/95 R38 s nastaviteľným rozchodom 150 - 200 cm 
po 5 cm stupňoch 

 spodný záves D50 
Nádrže a plnenie 

 UV odolná PE samonosná nádrž 2500 l (2650 L) s hlbokým 
výpustným otvorom, efektívnym miešaním, vrátane súpravy 
preplachovacích dýz a suchým hladinoznakom 

 PE preplachovacia nádrž 250 l, pre vnútorné / vonkajšie čistenie 

 19  l nádrž na čistú vodu integrovaná do celkového dizajnu stroja 

 integrované primiešavacie zariadenie  chemikálií TurboFiller  25 
s kapacitou miešania a plnenia 120 l/min, s preplachovou dýzou 
obalov chemikálií s penetračným hrotom 

 samonasávanie s 5 m hadicou z externého zdroja 
Čerpadlo 

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

 elektronická regulácia palubným počítačom HC5500 
Regulácia 

 modulárna EVC riadiaca jednotka s 5 sekciami 

Filtrácia 

 4- stupňová filtrácia (filtračný kôš, sací filter, IN-LINE filtre sekcii 
filtre dýz) 

Ramená EAGLE Y 

 záves ramien HARDI PARALIFT, zdvih ramien 40-160 cm 

 robustná 2-rozmerná konštrukcia ramien 

 hydraulické ovládanie ramien 

 odpružený trapézový záves ramien s teleskopickými tlmičmi  

 anti-vychylovacie zariadenie ramien v horizontálnej rovine 

 plastové rozvody ramien s chránenými držiakmi dýz TRIPLET 

 dýzy HARDI ISO Syntal - 3 sady veľkosť podľa výberu zákazníka 

 pripojenie hydrauliky – 1x dvojčinný  výstup, 1x jednočinný výstup 
Príslušenstvo 

 kalibračná súprava 

 štandardný transmisný hriadeľ 
 
 
 
 

 

Model cena EUR bez DPH 

RNG 2500/18 EAGLE, HC5500/5 sekcii            36 070,- 
 
Doplnková výbava Cenníková cena EUR bez DPH 
Celkové naklápanie ramien (pri SPY vyžaduje 1x dvojčinný  výstup navyše)         631,- 

Súprava spodného plnenia s filtrom a hadicou   750,- 
AgLeader InCommand 800 – navigácia s vypínaním sekcii, anténa GPS 7000 5 500,- 
CycloneFilter – veľko objemný tlakový filter so samočistiacou funkciou.....................................     400,- 

 

Možnosť úpravy ramien na 20 – 21 m, 

Dodací termín 12.2022 

 

 

 

 

V Prešove 15.9.2022 

 

Ing. Benček 
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rozmery: cca  A=5,40 x B=2,90 x C=2,98 m 

pohotovostná hmotnosť: cca 1.740 kg 

 

Ramena EAGLE : vyrábajú sa o záberoch 18 – 30 m, pre použitie v najnáročnejších podmienkach, horizontálne pohyby sú 
tlmené trapézovým závesom, ktorý umožňuje otáčanie pri vysokých rýchlostiach 

Počítač HC 5500 : automatická regulácia dávky od rýchlosti, spĺňuje požiadavky pre moderné poľnohospodárstvo, dáta sú 
ukládané do 98 pamätí, ku počítaču je možné pripojiť automatické vypínanie sekcii pri práci s GPS, dávka sa dá meniť za 
jazdy krokovo alebo priamo zadaním požadovanej hodnoty. 

Tlakový CycloneFilter : tlakový samočistiací, zvýšenie prietoku, znížená frekvencia čistenie, 

TurboFiller : vysoký výkon pomocou TurboDeflectora, multifunkčná ovládacia jednozka s 3 ventilmi a hadicou s čistiacou 
pištoľou, preplach obalov pomocou rotačnej dýzy. 

Nádrž : miešanie pomocou Venturiho dýz zvyšuje výkon 4x, preplach nádrže pomocou rotačnej dýzy. 

Čerpadla HARDI : samonasávacie membránové čerpadla, schopnosť suchého chodu, tukom mazaný kľukový hriadeľ, 
jednoduchý servis. 


