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Pers info

De HARDI Alpha evo TWIN zelfrijdende 
spuitmachine is bestemd voor de ondernemers die 
rekenen. De Alpha evo is de lichtste zelfrijdende 
spuitmachine op de markt (39 kg/pk met TWIN boom 
van 36 m). Daardoor wordt het brandstofverbruik 
verlaagd en kan er makkelijk over de hellingen en 
modderige gebieden gegaan worden, temeer daar 
de hydrostatische overbrenging over een intelligente 
regulatie van de oliestroom afhankelijk van de helling 
beschikt. De HARDI TWIN luchtondersteuning met 
aangepaste hoek blijft mensen gelukkig maken 
op verschillende gebieden: beter gebruik van de 
gewasbeschermingsmiddelen door een drastische 
vermindering van de drift, betere bedekking van de 
planten door het binnendringen in de vegetatie van 
de spuitwolk die door de luchtgordijn geduwd wordt 
en bewaring van fijne druppels, betere prestaties 
gezien de hoge werksnelheid, betere werktiming 
(langere werktijden - meer uren per dag, en meer 
dagen per jaar) want minder afhankelijk van de 

wind. Last but not least: talrijke gebruikers durven 
de dosering te verminderen (sommigen zeggen tot 
30%) door zich op de drift, het beter binnendringen 
in de planten en de betere bedekking van de fijne 
druppels te baseren. Iedereen is het eens over een 
verhoging van de spuitcapaciteit tot 50%.

De EVRARD Meteor getrokken spuitmachine is één 
van de stabielste, zo dan niet de stabielste, van de 
markt. Dit is vooral te wijten aan de combinatie van 
een disselvering, een asophanging d.m.v centrale 
spiraalveer met geïntegreerde schokdemper en 
het LPA frame met een complex mechanisme dat 
anti-boombeweging en schokdemping verenigt 
voor zijn Pommier aluminium bomen. Naast de 
modellen met een groter volume (5400 en 6800 
l) heeft Evrard ook het OPTI-SPRAY beheer 
voorgesteld als recente ontwikkeling: het is 
een integraal elektropneumatisch beheer van 

de doppenhouders met 4 uitlaten dat voor een 
zeer breed werksnelheidsbereik (tot boven 35 
km/u) en spuitvolumebereik (tot 15 verschillende 
combinaties) zorgt. Het systeem kiest de beste 
spuitdop naargelang het gewenste debiet, wat het 
ook mogelijk maakt om de maat van de druppels 
te controleren om de driftrisico's te beperken. Het 
OPTI-SPRAY beheer maakt zo snelle en zeer 
brede variaties mogelijk, wat voor een zeer grote 
werkcapaciteit en een zeer hoge precisie bij het 
werken zorgt in de precisielandbouw.
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