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Introduktion: 

FLEX "Spray Marshal" Unit er komplet og klar til brug. Enheden er velegnet for 
landmænd og entreprenører til ukrudtssprøjtning, sprøjtning langs hegn og omkring 
bygninger m.v. 

Vigtigt: Læs brugsanvisningen inden montering og anvendelse af sprøjten.  
Brugsanvisningen og reservedelskatalog gemmes til senere brug i forbindelse med 
vedligeholdelsen.  

Advarsler: 
1. Ved montering på et hvert køretøj, sikre dig at du har læst instruktionsbogen, og at du

overholder alle vægt begrænsningerne som specificeret af fabrikanten. Overbelastning

kan medføre personskade eller død. Husk, at 1 liter vand vejer 1 kg. Kontroller, at

udstyret er sikkert under transport.

2. For at maksimere din egen sikkerhed, og dine medarbejdere (hvis relevant), skal

du overholde alt sikkerhedslovgivning gældende for arbejdspladsen, brugerne

og miljøet.

3. Du skal være i god mental tilstand for at betjene denne sprøjte og ikke være påvirket

af alkohol eller narkotika, som kan påvirke dit syn og fysisk styrke.

4. Inkompetent eller skødesløs brug af denne sprøjte kan medføre alvorlig skade.

Mindreårige bør aldrig have lov til at bruge sprøjten. Sprøjten bør aldrig bruges, når

uvedkommende mennesker og dyr er i nærheden..

5. Før sprøjtning, kontrollere det elektriske system og brændstof systemet for skader

eller slid. Udskift dele efter behov. Undlad at ændre udstyr eller bruge udstyr ikke er

specificeret af fabrikanten

6. Anvend personligt beskyttelse udstyr i overensstemmelse med det foreskrevne på det

anvendte kemikaliets datablad og din egen praksis for sikkerhed. Personligt

beskyttelses udstyr skal stadig bæres under rengøring af sprøjten. Enhver utilsigtet

udslip på huden vaskes straks med rent vand og sæbe

7. Stop motoren før fyldning af kemikalie tankfylde. Sprøjt om morgenen eller om

aftenen når der er køligt. Kraftigt sollys vil kondensere kemikalier og dermed kan

forårsage skader. Der bør udvises forsigtighed ved sprøjtning i blæsevejr, idet afdrift

kan forurene luften og kan påvirke operatøren eller skade vegetationen på tilstødende

arealer.

8. Sprøjt kun i godt ventilerede rum og væk fra åben ild eller cigaretter. For at undgå

brandfare, hold alle slanger og alt udstyr i sikker fra den varme motor

9. For at undgå kontakt med kemikaliet under sprøjtearbejdet, skal indtagelse af mad og

drikke og rygning udelades. Opbevarer ikke din madkasser eller andre fødevarer og

drikkevarer sammen med sprøjteudstyret.
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10. Når sprøjtningen er afsluttet, renses tanken og sprøjteudstyret grundigt. Gem eventuelt

resterende kemikalie efter gældende regler, i en lukket beholder på et sikkert sted.

Bortskaffelse af tank skyllevandet i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

11. Forlad aldrig sprøjten uden opsyn, uden først at slukke motoren, udligne trykket på

pumpen og tømt sprøjten for kemikalier

12. Foretage vedligeholdelse mindst en gang om året. Opbevar sprøjten i en godt

ventileret og tør bygning med et plant og stabilt gulv.

Garanti: 

FLEX "Spray Marshal" Unit er dækket af garanti mod fejl i materialer, udførelse eller 
fremstilling i 12 måneder fra købsdatoen. Enhver del, som konstateres at være defekt enten i 
materiale eller udførelse, vil blive erstattet eller repareret uden omkostninger for køberen, 
forudsat at følgende betingelser er overholdt:  

 Købsdato kan dokumenteres.

 Retningslinjerne i denne håndbog er blevet overholdt i enhver henseende.

 I tilfælde af sprøjten svigter, skal det indberettes til din forhandler, som vil handle på dine
vegne for at løse problemet til din tilfredshed.

 Eventuelle defekte dele, returneres til din forhandler sammen med beskrivelse af,
hvordan fejlen opstod.

Følgende omfattes ikke af garantien 

• Almindeligt slid på pumpes bevægelige dele og membraner
• Almindeligt slitage på dyser og dyseholdere
• Skader forårsaget af forsømmelse eller manglende smøring
• Skader forårsaget af forkert brug eller misbrug
• Skader forårsaget mens sprøjten er under transport

Før start:

1. Gør dig selv bekendt med enheden.

2. Kontroller enheden for ødelagte eller beskadigede komponenter, udskift

eventuelle defekte dele.

3. Gør dig selv bekendt med HONDA motorens brugsanvisning (medfølger

enhed) og sikre dig, at du følger alle advarsler og instruktioner.

4. Gør dig selv bekendt med enheden (se side 13 for tegning)

5. Kontroller enheden for ødelagte eller beskadigede komponenter, udskift

eventuelle defekte dele.

6. Gør dig selv bekendt med HONDA motorens brugsanvisning (medfølger

enhed) og sikre dig, at du følger alle advarsler og instruktioner.

ADVARSEL! Motor er leveret uden olie eller brændstof, før opstart, fyld motoren med den 

korrekte olie og brændstof, som anvist i HONDA motor instruktionsbogen. FØR START 



 

Gas håndtag 

Start: 
 
 

4. Tjek tanken kun indeholder kemikalie/vand. 
 

5.  Tryk på karburatorens primer, indtil 

brændstof begynder at flyde. 
 

6.  Indstil gashåndtaget håndtag til den lave 

position. Sæt chokerhåndtaget til 

positionen lukket, når motoren er kold. 
 

7. Drej trykregulering håndtaget mod  
      uret til stillingen BYPASS ("O" Tryk ). 

 

8.  Mens du holder imod sprøjten, trækkes 
hurtigt i rekyl starter-håndtaget. 

 
9.  Mens du kontrollerer motorstatus efter 

opstart, skal du returnere 

chokerhåndtaget til åben position. 

 
 
gas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.  Lad motoren varme op i 2-3 minutter  

       før sprøjtning påbegyndes.  

 
 
Trykindstilling: 
 
Drej trykregulerings håndtaget med uret for at øge presset, og mod uret for at mindske presset. 
Sprøjten kræver mindre brændstof, når trykreguleringen er sat på lavt tryk eller kravet til flowet 
er lavt. Kører motoren med fuld gas vil det resultere i unødvendig støj og øget brændstofforbrug. 
Det anbefales at køre med gas håndtaget i en mellem indstilling. 
 

ADVARSEL!  Vær opmærksom på, ved lav motoromdrejnings antal, er koblingen til pumpen 

ikke i indgreb.  

Fuld gas 
Start/Stop 

Tomgang 

Fyldning og blanding: 
Følgende punkter anføres som vejledning for blanding og påfyldning af sprøjten.  
  
l.  Læs kemikaliets datablad og følg instruktionerne nøje for påfyldning af tanken.   
 
2. Fyld tank halvt med vand og start omrøringen på følgende vis;   

• Trykreguleringen skal stå i BYPASS -Drej trykregulerings håndtaget mod  
uret til stillingen BYPASS ("O" Tryk ). 

• Afmål den korrekte mængde af kemikaliet, ved hjælp af ren målekande, der kun 
anvendes til dette formål og hæld til tanken mens der stadig foregår en omrøring.   

• Skyl målekanden og eventuelt tom kemikalie emballage og hæld skyllevandet i 
tanken.   

• Fyld tanken med rent vand indti ldet krævede niveau.   
• Din sprøjte tank bør nu være korrekt fyldt og kemikaliet blandes grundigt. Sprøjtning 

kan herefter begynde.   
 

3. For at påbegynde sprøjtning, drejes trykregulerings håndtaget med uret, indtil det ønskede 
tyk opnås. 
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Daglig vedligeholdelse:    
 

Vedligeholdelse af pumpe: 
 

•  Check at alle skruer og bolte er fastspændte og ingen 

dele mangler.  
 

•  Check at samlinger mellem slanger, dyse, lanse og 

ventiler er tætte.
 

•  Omhyggelig rensning af dyse og sugefiltre. Afmonter 

dæksel af filterhus, udtag filtret for rengøring. Check 

filtret er korrekt monteret før monteringen af dækslet.  
 

Smøring: 
 

•  Der er 2 smørekopper (mærket med “” på 

bagsiden af pumpen  
 

•  Check at kopperne er fyldt med smørefedt. Drej 

smørekoppernes håndhjul 2-3 omgange for hver 2 timers 

brug.. 
 

Vedligeholdelse af motor: 
 

•  Check at alle skruer og bolte er fastspændte og ingen 

dele mangler.. 

 
 
 
     Smørekopper 
 
 

    
 

  
Pumpe/motor 

 

 
•  Rens luftfiltret jævnligt, især hvis der arbejdes i et snavset miljø. 

 
•  Rens og juster tændrøret hvis nødvendigt. 

 
•  Rens køler, luft indsugning og området omkring lydpotte. 

 
•  Check motorolien og skift hvis nødvendigt. 

 
•  Check brændstoffilter og check for utætheder. 
 

Rensning af sprøjter: 

 

• Efter brug skal sprøjten grundigt rengøres både indvendigt og udvendigt, herunder 
pumpe slanger, bom og hånd lanse, Som vejledning følger nedenfor rensningsmetode. 

 
1. Efter sprøjtning gennemskylles sprøjten/beholderen med rent vand. Vandet med 

restkemikaliet udsprøjtes eller bortskaffes efter gældende regler. 
 
2. Sugefilter, dyser, dysefiltre og dysepakninger skal rengøres ved iblødsætning i vand. De 

rengjorte dele monteres herefter. 
 
 

Opbevaring:  
Ved afslutning af sprøjtesæsonen, opbevares sprøjten i et rent, tørt og frostfrit rum 

 
•  Pumpe og beholder tømmes helt for væske.  

 
•  Træk i starthåndtaget indtil der mærkes modstand.  

 
•  Tøm tanken og primer systemet for brændstof.  

 
•  Check motorolien og skift hvis nødvendigt. 

 
•  Sæt gashåndtag i laveste position.  

 
•  Fjern alt støv og snavs.  



 

 
 

Dæksel (Olie tank)  Recoil starter  Cap (Fuel tank) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sprøjteudstyr 

 

 
Slangetromle 

Tryk 
regulerings
ventil 

 
 

 
Trykman

ometer 
 

 
Stop 
kontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pumpe 
 

 
Sugeslange            Sugefilter  Sprøjteslange 
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Specifikation: 

MOTOR PUMPEEE 

MODEL GX35 Honda 4-Takts Rapid 
Commanda

TYPE 4-Takts,OHC en-cylinder
cylinder 

Duplex piston 
pump

MAX.  Effekt/Tryk l.0kW (1.3HK) v/ 7000OPM  25 BAR (360PSI) 

MAX. FLOW 12 L/min 

Olie type 10W/30 API SG SAE30/30W 

Olie mængde 0,1 l (100ml) 0,1 l (100ml) 

Smørefedt Universalfedt, som 
Hydro Texaco EP2 

Problem løsning: 

  Problem Mulig årsag Afhjælpes ved: 

Pumpen suger 
ikke  

1. Utilstrækkelig motor RPM 

2. Utæt sugeslange

1. Hæv motor RPM indtil
pumpen aktiveres

2. Tætning af sugeslange

Trykket falder 
under belastning 
og pumpen er 
støjende 

1. Utilstrækkelig motor RPM 
til at koblingen er i
korrekt indgreb.

2. Hæv motor RPM indtil
koblingen og pumpen
aktiveres korrekt.

Trykket falder  
under standard 

1. Forhindringer på
sugeslange

2. Luft i pumpen

3. Fejl i sugeventil/filter

1. Fjern forhindringen

2. Utætheder  fjernes på
sugeledning

3. Afmonter og rens filter,
tjek for defekt kontraventil

Ingen tryk 1. Fejl I sugeventil/filter

2. Defekt trykregulering

1. Afmonter og rens filter,
tjek for defekt kontraventil

2. Skift fjeder i trykregulering
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Nr. Betegnelse   Størrelse Antal 

1 Engine GX35 1 

2 Clutch Drum 1 

3 Gearbox housing 1 

4 Housing Gasket 1 
5 Oil seal 17.28.7 1 

6 Steel Spacer 1 

7 O-ring 9x13 4 

8 Bearing 6201_ 1 

9 Shaft 1 

10 Bearing HK1010 1 

11 Washer 2 

12 Bearing 608 1 

13 Gearshaft 1 

14 Bearing 6203 1 

15 Bearing 6200 1 

16 Crank case 18mm 1 

17 O-ring G60 1 

18 Crank case cover 1 

19 O-ring G25 1 

20 Oil glass 1 

21 Pump stand 1 

22 O-ring 1 

23 Drain plug 1 

24 Screw M6x12 6 

25 Nut M6 4 

26 Spring washer M6 8 

27 Rubber Mount 2 

28 O-ring 1 

29 Oil Filler Cap 1 

30 Oil seal 2 

31 PIunger 18mm 1 

32 O-ring 2 

33 Fixed plate 2mm 2 

34 Adjusting ring 2 

35 Grease ring 2 

SPRAYMARSHAL  Reservedelsliste 

 



RT 

NNr. 
Betegnelse  Størrelse Antal 

36 V-packing upper seal 2 

37 V-packing 4 

38 Packing seat 2 

39 Cylinder Head LEFT 1 

40 Valve Assembly 4 

40-1 Valve nut 1 

40-2 Valve spring 1 

40-3 Valve plug 1 

40-4 Valve seat 1 

40-5 Valve ring 1 

40-6 Valve packing 1 

41 Suction Manifold LEFT 1 

42 Connector Nippel 1 

43+44 Grease cup 2 

45 Outlet Manifold 1 

46 Regulator seat 1 

47 Regulator ball 1 

48 Regulator ball cup 1 

49 Regulator Spring 1 

50 Regulator valve Housing 1 

51 Regulator Housing Nut 1 

52 Regulator valve screw 1 

53 Regulator knob 1 

54 Nyloc nut M6 7 

55 Cylinder head RIGHT 1 

56 Suction Manifold RIGHT 1 

57 Outlet manifold LEFT 1 

58 Elbow 1/4NPT 1 

59 Pressure gauge 1 

60 Pressure Manifold Hose 1 

61 Suction manifold hose 1 

62 Hose damp 2 

63 Overflow hose 1 

64 Suction hose 1 



RT NNr. Betegnelse  Størrelse Antal 

66 Engine stand 1 

69 Screw M6x75 2 

70 Serew M6x12 2 

71 Frame 1 

74 Screw M6x16 10 

75 Hose Reel Spool 1 

76 Hose reel swivel 1 

77 Hose reel whip hose 1 

78 Rubber Foot 4 

79 Screw M8*25 4 

80 Throttle mounting plate 1 

81 Kill switch 1 

82 Rubber sheath 1 

83 Screw 3/16"x3/8"L 2 

84 Washer 3/16" 2 

85 Nut 3/16" 2 

86 Throttle 1 

87 Throttle Cable comp 1 

88 Screw 2 

89 Washer 2 

90 Nut 2 

93 Screw 2 

94 Screw 2 




