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SPECIFICATIES

 Ì Tank: 400, 600 en 800 L uiterst schokbestendig polyethyleen

 Ì Frame: Laag zwaartepunt dichtbij de tractor

 Ì Pomp: Betrouwbaar, grote capaciteit en onderhoudsgemak

 Ì Bedieningsarmatuur: Handmatig bediende HARDI BK-180

 Ì Spuitbomen:  Handmatig inklapbare 6, 8 en 10 m SB-spuitboom 
Handmatig inklapbare 12 m MB-spuitboom

Pomp 
HARDI pompen zijn ontworpen voor de toediening van 
spuitmiddelen en vloeibare kunstmest. De membranen 
houden de vloeistof gescheiden van de vitale onderdelen 
van de pomp, zoals de lagers en de krukas, zodat een 
betrouwbare en duurzame werking is verzekerd.

Kenmerken van de HARDI membraanpomp:
 Ì Zelfontluchtend

 Ì Kan drooglopen zonder schade

 Ì Eenvoudig te onderhouden zonder speciaal gereedschap

 Ì Vetgesmeerd pomphuis

 Ì Membranen en kleppen bestand tegen chemicaliën

Besturing 
De NK-lijn is standaard uitgerust met de unieke en betrouwbare 
HARDI BK-180 bedieningsarmatuur. Deze bedieningsarmatuur heeft 
talrijke standaardfuncties. 

 Ì Hoofdkraan AAN/UIT, die alle vloeistof terugvoert naar de tank

 Ì Veiligheidskraan

 Ì Persfilter

 Ì Manometer

 Ì Regelkraan voor roering onder druk

 Ì Minimaal 3 sectiekranen met constant druksysteem

 Ì HARDI-MATIC voor een constante toedieningssnelheid, ongeacht 
het toerental

 Ì Al deze functies verzekeren een nauwkeurige en betrouwbare 
toediening van alle gewasbeschermingsmiddelen.

Tank
De tank is gemaakt van uiterst schokbestendig polyethyleen en 
voorzien van een diepe zuigput, die een volledige lediging van de 
tank verzekert. Dankzij dit doordachte ontwerp is maximale roering 
mogelijk en kan de tank bovendien eenvoudig en efficiënt worden 
gereinigd door middel van een tankreinigingsdop. Doordat het 
zuigfilter boven op de 400, 600 en 800 L tanks is geplaatst, kan de 
gebruiker veilig en gemakkelijk routineonderhoud aan de filterzeef 
plegen. 

De NK spuit is standaard voorzien van roering onder druk, waardoor 
zelfs bij de moeilijkste mengsels een consistente roering verzekerd 
is.

 Ì Veelzijdig
 Ì Duurzaam
 Ì Bedieningsgemak
 Ì Eenvoudig te onderhouden
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Veldspuiten van bewezen kwaliteit
De Hardi NK veldspuit is een van de meest veelzijdige veldspuiten ooit gebouwd. De 
NK wordt door professionele landbouwers overal ter wereld gebruikt. De veldspuit 
wordt gebruikt in de traditionele landbouw, tuinbouw, boomgaarden, wijngaarden en 
op grasland.

De NK veldspuit is een duurzaam apparaat van bewezen kwaliteit, dat veel meer 
functies en opties biedt dan u zou verwachten van een veldspuit in deze klasse.

Chassis
Het chassis vormt de basis van een veldspuit 
met een lange levensduur. Het chassis van de 
NK is zo ontworpen dat het zwaartepunt niet 
alleen laag ligt, maar ook dichtbij de tractor. Het 
ontwerp biedt bovendien gemakkelijke toegang 
voor servicedoeleinden. Het chassis van de NK 
is voorbehandeld met zinkfosfaat, waarna een 
polyester poedercoating werd aangebracht. Dit 
verzekert dat alle onderdelen van het chassis 
uitstekend bestand zijn tegen weersinvloeden en 
chemicaliën.
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Alle spuitbomen van de NK
... zijn, net als het frame, voorbehandeld met  
zinkfosfaat, waarna een polyester poedercoating is 
aangebracht. In combinatie met het bewezen ontwerp 
garandeert dit een lang en betrouwbaar gebruik van de 
spuitboom.

SB-spuitboom
De 6, 8 en 10 m SB-spuitbomen zijn rechtstreeks op 
het frame gemonteerd. Een mechanische en  
hydraulische spuitboomlift zorgt voor een snelle en 
veilige hoogte-instelling! Als de NK veldspuit wordt 
ingezet bij gewassen met een hoogte van meer dan 50 
cm, moet in verband met de geldende EU-regelgeving 
een lift worden besteld.

MB-spuitboom
De 12 m MB-spuitboom heeft een zwevende  
ophanging voor zelfstabilisatie en gaat extra lang mee. 
SB-spuitbomen kunnen optioneel worden voorzien van 
trapeziumophanging.

Spuitbomen

Obstakelbeveiliging
Alle spuitbomen hebben een 
veerbelaste obstakelbeveiliging, 
die de boom beschermt als 
deze in contact komt met een 
obstakel in het veld.

Geen druppels die van de spuitdoppen vallen
De enkele SNAP-FIT spuitdophouders zijn voorzien van 
een ingebouwde anti-drup membraan-keerklep. De 
anti-drupklep verzekert dat er geen druppels van de 
spuitdoppen vallen wanneer de hoofdkraan AAN/UIT 
dicht is. Het SNAP-FIT systeem zorgt er bovendien 
voor dat alle spuitdoppen in de juiste stand staan. 

Voor iedere spuitklus is een grote verscheidenheid 
aan HARDI spuitdoppen van hoge kwaliteit  
verkrijgbaar.

SB-spuitboom

MB-spuitboom



Tankafmeting, L Spuitboomversie Breedte  Pompmodel Pompcapaciteit, L/min Afmeting, L × B × H Gewicht, kg

400
SB 6 m 603 / 1203 / 1303 42 / 99 / 114 140 × 190 × 170 150

SB 8 m 603 / 1203 / 1303 42 / 99 / 114 140 × 190 × 210 160

SB 10 m 603 / 1203 / 1303 42 / 99 / 114 140 × 190 × 210 180

600

SB 6 m 603 / 1203 / 1303 42 / 99 / 114 140 × 190 × 170 170

SB 8 m 603 / 1203 / 1303 42 / 99 / 114 140 × 190 × 210 180

SB 10 m 603 / 1203 / 1303 42 / 99 / 114 140 × 190 × 210 200

MB 12 m 603 / 1203 / 1303 42 / 99 / 114 140 × 190 × 220 240

800

SB 6 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 170 200

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

SB 10 m 1203 / 1303 99 / 114 140 × 190 × 210 230

MB 12 m 1203 / 1303 99 / 114 150 × 190 × 220 270

Technische specificaties

TRIPLET

Schoonwatertank

Trede

25 L ChemFiller

Afstandsbediening

60 L Spoeltank

Handmatige boomlift

Hydraulische spuitboomlift

Accessoires



Uitstekende oppervlaktebehandeling
De oppervlaktebehandeling met geavanceerde technologie bestaat uit 13 behandelingen, 
waaronder een voorbehandeling en poederlak-coating op alle belangrijke onderdelen.

Wij voorzien onze producten van een uitstekende bescherming tegen roest, en een Delta/
Magni-behandeling van moeren, bouten en andere onderdelen.
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HARDI INTERNATIONAL A/S 
is een internationale groep, die als grondgedachte heeft 
het tegemoetkomen aan gebruikerseisen met betrekking 
tot kwaliteitsproducten die een doelmatige, punctuele 
en nauwkeurige toediening van gewasbeschermings-
middelen verzekeren. Ons wereldwijde distributie- en 
verkoopnetwerk bestaat uit importeurs, agenten en 
dochterbedrijven in meer dan 100 landen, waar we 
worden vertegenwoordigd door importeurs, agenten en 
dochterbedrijven. Deze bedrijven bevinden zich in Zwe-
den, Nederland, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Noord-Amerika, Duitsland 
en Australië.

Sinds 1957 legt HARDI zich toe op de steeds toenemen-
de vraag naar doelmatige en nauwkeurige gewasbe-
scherming. HARDI is de trendsetter op het gebied van 
de toediening van gewasbeschermingsproducten. Om 
deze positie te bereiken zijn voortdurende ontwikkelin-
gen en innovatie van essentieel belang. HARDI heeft 
zich toegelegd op lange-termijn gewasbescherming.

Testprocedures
Veldspuiten van Hardi International A/S worden volgens 
strenge kwaliteitseisen getest.

De medewerkers aan de assemblagelijn zijn geaccredi-
teerd volgens de in Denemarken geldende testvereisten, 
de vereisten van de Britse NSTS (National Sprayer 
Testing Scheme) en die van het Duitse JKI (Julius Kühn 
Institut). Zo kunnen wij veldspuiten van de hoogste 
kwaliteit leveren.

HARDI
The Sprayer 
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