
Сучасні стандарти обприскування  
для будь-яких фаз розвитку рослин GUARDIANTM

 � Унікальна конструкція обприскувача з переднім розташуван-
ням штанги забезпечує чудовий огляд та практично ідеальне 
співвідношення ваги у відношенні 50/50%

 � Високий кліренс 183 см дозволяє виконувати майже всі агро-
технічні операції

 � Висока продуктивність насосу подачі робочої суміші – в даній 
комплектації становить 795 л/хв

 � Незалежна перехресна підвіска HydraLink™ допускає відхи-
лення колеса при наїзді на нерівність – до 50,8 см, забезпечу-
ючи цим самим плавність ходу та постійний контакт всіх колес 
обприскувача з ґрунтом

 � Постійний повний гідростатичний привід
 � Швидке та зручне наповнення металевого баку (5 300 л) водою 

та едуктора хімікатами (13,6л).

Обприскувач GUARDIAN досить давно зарекомендував себе на українському ринку як агрегат, якому під силу будь-які агрономічні роботи 
– чи то обприскування на ранніх фазах розвитку рослин, чи десикація соняшника – високий кліренс та високопродуктивний насос забезпе-
чують найякіснішу роботу за будь-яких умов.



NEW HOLLAND GUARDIAN – ВСЯ РОБОТА ПЕРЕД ОЧИМА!

Завдяки передньому розташуванню штанги оператор постійно  три-
має під контролем роботу усіх форсунок, тобто, повністю фокусуєть-
ся на роботі без необхідності обертання назад.

Відзначена нагородами незалежна перехресна підвіска HydraLink™ 
чотирьох коліс з кращим в галузі показником ходу в 50,8 см забез-
печує неймовірно плавний хід обприскувача GUARDIAN, високий 
рівень комфорту для оператора і постійний надійний контакт всіх 
4-х коліс з ґрунтом.

Легкість маневрування в умовах обмеженого простору значно змен-
шує кількість пошкоджених рослин при розвороті в кінці гону, за ра-
хунок малого радіусу повороту, що становить в базовій комплектації 
4,5 м. 

Робочий кліренс 183 см, який забезпечує відсутність будь-яких 
проблем з обприскуванням високорослих культур на останніх ста-
діях дозрівання. Обприскувач GUARDIAN з розташованою спереду 
штангою – це всесезонний обприскувач.



Обприскувачі GUARDIAN з переднім розташуванням 
штанги мають надзвичайно довговічну і міцну конструк-
цію з надміцної сталі, яка має межу жорсткості в 7030 
кгс (100 000 psi), що гарантує надійну роботу протягом 
багатьох років.

Відхилення колеса при наїзді на нерівність становить 
до 50,8 см, цим самим досягається плавність ходу та по-
стійний контакт всіх колес обприскувача з ґрунтом.

Потужний двигун Cummins® розташований в задній 
частині обприскувача GUARDIAN за баком для робочої 
суміші. Таке розташування має три суттєві переваги над 
іншими компонуваннями:

 � Рівномірний розподіл ваги машини (50/50), що змен-
шує ущільнення ґрунту і покращує тягово-зчіпні ха-
рактеристики;

 � Розташування штанги та кабіни спереду, що забез-
печує безперешкодну оглядовість та можливість ви-
користання системи швидкого агрегатування Quick-
Attach;

 � Розташування бака для робочої суміші між кабіною 
та встановленим ззаду двигуном ізолює оператора 
від шуму силової установки, створюючи найтихіше 
робоче місце оператора в галузі.

Обприскувач New Holland GUARDIAN має одну із най-
зручніших у своєму класі кабін. Адже механізатор, крім 
захисту при роботі з внесенням хімікатів, повинен мати і 
зручні умови задля мінімізації втомленості та підтримки 
працездатності за час довгих робочих днів. Комфортна 
кабіна Deluxe на пневматичній підвісці відрізняється 
чудовою шумоізоляцією з підтримкою надлишкового 
тиску всередині, вугільними фільтрами, системами ко-
ндиціонування повітря та опалення. 



МОДЕЛЬ GUARDIAN SP 275-14

Об’єм баку для розчину, л 5 300, з нержавіючої сталі

Об’єм промивочного баку, л 568

Робочий кліренс, см 183

Підвіска HydraLink™, незалежна, повний хід підвіски 51 см, з гідравлічними 
амортизаторами та функцією вирівнювання кожної стійки

Регулювання ширини колії Від 305 до 406 см між центрами коліс, гідравлічне регулювання в 
базовій комплектації

Насос подачі робочої суміші Центробіжний насос Hypro 9306C 795 л/хв, при тиску 5,5 бар

Штанга MonoBeam, ширина, м 36

Висота регулювання штанги, см Від 56 до 300

Форсунки триходові з лінійною відстанню 50,8 см

Едуктор для розчину переднє розміщення – 13,6 л

Промив системи обприскування Ручне управління, полімерний бак на 568 л, з'єднання для швидко-
го заправлення з патрубком діаметром 5,08 см

Продув системи обприскування Стиснутим повітрям

Двигун / потужність, к.с. Cummins, QSB 6.7 L Tier III / 275 к.с.

Паливний бак, л 568 

Трансмісія Система гідростатичного приводу Torq-Trac® зі здвоєним насосом 
Danfoss підвищеної міцності

Діапазони швидкостей 3 швидкості

Робочі гальма Динамічний, внутрішній, на 4 колеса, в масляній ванні і з масляним 
охолодженням

Бортовий комп’ютер та система навігації 
New Holland Intelliview IV ™ 

(контроль секцій штанг та висоти штанги, норми виливу, навігація, 
автокерування)

Колісна база, см 450 (177")

Габарити в транспортному стані, см 
В: 401 (158") 
Ш: 368 (145") 
Д: 922 (363")

Вага, кг 14 465


