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VIGTIG! 
- Din nye Vermorel sprøjte bør stilles til opladning straks efter modtagelsen. 
- Nye batterier skal påregnes at have minimum 3 op- og afladeninger, før de er på 

fuld kapacitet. 
- Foretag ALTID genopladning efter endt brug – også selvom der er tale om 

kortvarige sprøjteopgaver. 
- Efter lang tids opbevaring (mere end 3  måneder), bør foretages kontrol af 

sprøjten – og genopladning. 

 
 
 
TROLLY SPRØJTE 
VERMOREL 2000 ELECTRIC 
Best.nr.: 102063 
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2. ANVENDELSESOMRÅDER 
 
Denne sprøjte er udviklet med henblik på anvendelse til et bredt udvalg af 
plantebeskyttelsesmidler (fungicider, herbicider og insekticider). Sprøjten bør IKKE anvendes 
til desinfektionsopgaver i staldbygninger, eller til øvrige industrielle kemikalier (syrer, 
opløsningsmidler, fortynder mv.). Ved tvivlsspørgsmål bør forhandleren kontaktes. 
 
 
3. TEKNISK INFORMATION 
 

- Rygsprøjte med konstant tryk, drevet af el-motor med genopladeligt batteri. 
- Arbejdsvægt uden væske: 7,2 kg. 
- Fuldstøbt tank i Polyethylen (PE). 
- Gennemsigtig tank med inddeling. 
- Tankvolumen: 18 liter. 
- Justerbare, forstærkede og polstrede skulderstropper. 
- Justerbart hoftebælte med klik-spænde. 
- Ergonomisk korrekt bæreramme med integreret løftehåndtag. 
- Pålidelig membranpumpe. 
- Arbejdstryk mellem 0 – 4,5 bar afhængigt af dysetype. 
- Lansehåndtag med elektrisk kontakt og anti-blokering. 
- Teleskoplanse i glasfiber med dysehoved.  Sprøjten leveres med et komplet dysesæt. 
- Vedligeholdelsesfrit 12V batteri. 
- 12V oplader med 220V netstik. 

 
 
4. IBRUGTAGNING / KLARGØRING VIGTIGT: 
 
Det medfølgende batteri bør altid være fuldt opladet. Efter længere tids opbevaring kan det 
være nødvendigt at foretage genopladning før sprøjtning påbegyndes, da en vis afladning kan 
have fundet sted. 
For at bevare fuldt funktionsdygtigt udstyr i mange år, er det afgørende at være opmærksom 
på følgende forhold: 
 

- Din nye Vermorel sprøjte bør stilles til opladning straks efter modtagelsen. 
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- Nye batterier skal påregnes at have minimum 3 op- og afladeninger, før de er på 
fuld kapacitet. 

- Foretag ALTID genopladning efter endt brug – også selvom der er tale om 
kortvarige sprøjteopgaver. 

- Efter lang tids opbevaring (mere end 3  måneder), bør foretages kontrol af 
sprøjten – og genopladning. 

 
OPSTART: 

- Monter teleskoplansen på håndtaget. Kontrollér at pakningen er korrekt placeret. (fig. 
01). 

- Forbind oplader og sprøjte og tilslut til lysnettet (220V). (fig. 02). 
a. Når dioden lyser rødt, er opladningen i gang. (fig. 03). 
b. Når opladningen er fuldendt vil dioden begynde at blinke. Herefter kan sprøjtning 

påbegyndes eller sprøjten stilles til opbevaring. (fig. 03). 
 
VIGTIGT: 
Opladeren er stødsikker og beskyttet mod forkert tilslutning. Opladningstiden er ca. 8 timer. 
Laderen kan forblive tilsluttet ud over denne periode uden at skade batteriet eller opladeren. 
Opladning bør ske ved temperaturer mellem 5 og 50o C. 

- Monter lansen på sprøjten. (fig. 04). 
- Løsn remmene. (fig. 05). 
- Tag sprøjten på ryggen og stram remmene ved at trække i ringene. (fig. 06). 
- Saml mavebæltet og stram den til. (fig. 08). 
- Efter at have justeret remmene tages sprøjten af ved at åbne mavebæltet og vippe 

ringene til på skulderstropperne, så disse løsnes. (fig. 09). 
 
PERSONLIG SIKKERHED: 

- Undgå at sætte sprøjten til opladning i rum med høj luftfugtighed. 
- Undgå tilslutning til opladning eller afmontering af laderen med våde hænder. 
- Kontrollér at netspændingen svarer til anbefalingerne på ladeenheden. 
- Benyt kun den medfølgende oplader til opladning af sprøjtens batteri. 
- Sprøjten bør kun stilles til opladning indendørs. 
- Brug ALDRIG en oplader der er defekt. Sørg i stedet for at laderen bliver repareret 

eller udskiftet. 
- Forsøg ALDRIG at oplade et defekt batteri. Et ødelagt batteri bør erstattes straks. 
- Forsøg på opladning af ikke-genopladelige batterier med den medfølgende oplader, 

kan medføre ulykker. 
 
VIGTIGT: 
Vær opmærksom på symbolerne der er påført batteriet. Et defekt eller brugt batteri bør 
afleveres til destruktion og IKKE kastes bort sammen med alm. husholdningsaffald. 
 
 
5. UHELDSFOREBYGGELSE 
 
- Sprøjten er udstyret med en anti-blokeringskontakt, der afbryder væskestrømmen så snart 
kontakten slippes. 
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6. DYSEVALG 
 
- Vermorel 2000 Electric sprøjten arbejder som udgangspunkt med konstant tryk, uafhængigt 
af batteriets kapacitet. Flow og tryk kan varieres ved målrettet anvendelse af det medfølgende 
dysevalg. 
 
OVERSIGT OVER DYSEYDELSER OG ANVENDELSE: 
Vermorel 2000 Electric leveres som standard med følgende dyser: Runddyse 10/10J, 12/10J, 
15/10J, 20/10J og 25/10J, derudover BLÅ fladsprede dyse og BRUN reflektor dyse.  
Alle andre dyser kan bestilles som ekstra tilbehør. 
 

  

A 
 

 

B 
 

C 

Svampe / 
insektmidler 

   

Total 
ukrudtsmidler 

   

Selektive 
ukrudtsmidler 

   

Flydende 
gødning 

   

 
God  
 
Acceptabel 
 
Dårlig 
 
 
 

  410 551 410 552 410 553 410 554 410 555 410 556 410 557 

Dyse A 
0

o 
- 80

o
 

 

Tryk Ø 8/10 Ø 10/10 Ø 12/10 Ø 15/10 Ø 18/10 Ø 20/10 Ø 25/10 

1 bar 0,18 0,24 0,28 0,35 0,44 0,52 0,74 

2 bar 0,24 0,31 0,37 0,47 0,60 0,67 0,90 

3 bar 0,28 0,37 0,50 0,56 0,71 0,82 1,00 

4 bar 0,32 0,44 0,52 0,65 0,80 0,90 1,15 

 
 
 

  764 436 764 437 764 438 711 447 711 919 

Dyse B 
80

 o 
- 110

 o
 

 

Tryk Gul Blå Rød orange Grøn 

1,5 bar 0,56 0,84 1,12 0,46 0,68 

2 bar 0,65 0,97 1,29 0,49 0,79 

2,5 bar 0,72 1,08 1,44 0,53  

3 bar 0,79 1,18 1,58   

Vinkel 80o 80 o 110 o 80 o 80 o 
Gammel farve Orange Rød Blå Pink Brun 
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  712 197 710 984 711 584 710 985 

Dyse C 
105

 o  
- 110

 o
 

 

Tryk Gul Brun Grå Blå 

1 bar 0,46 1,15 1,39 2,31 

1,5 bar 0,57 1,41 1,70 2,83 

2 bar 0,65 1,63 1,96 3,27 

2,5 bar 0,73 1,83 2,19 3,65 

Vinkel 105 o 110 o 110 o 125 o 
Gammel farve Orange gul grøn Mørk blå 

 
 
 
7. SIKKERHEDSFORSKRIFTER / KONTROLPUNKTER 
 
Følgende forhold bør kontrolleres inden sprøjtning påbegyndes: 

- Gennemprøv sprøjtens funktioner og tæthed ved at påfylde nogle få liter vand i 
sprøjtetanken. 

- Sørg for at ventilen (A) i låget sidder korrekt og fungerer. (fig. 10). 
- Foretag kun sprøjtning i stille vejr. 
- Den der sprøjter bør være iført beskyttende beklædning. 
- Følg til enhver tid kemikalieleverandørens anbefalinger som påtrykt etiketten. 
- Sprøjten kan kun fungere når den er monteret med den originale pumpetype. 

 
Følgende forhold bør følges under sprøjtning: 

- Brug ALTID HANDSKER, BRILLER OG MASKE når der sprøjtes. 
- Undgå at spise, drikke eller ryge, mens der sprøjtes. 
- Sprøjt ALDRIG i retning mod dyr eller mennesker. 
- Sprøjtning bør kun foregå målrettet mod vækster der skal behandles. 

 
Følgende forhold bør følges, når sprøjtejobbet er slut: 

- Hæld overskydende sprøjtevæske i en anden beholder – skyl filter og tank grundigt 
med rent vand. (fig. 11). 

- Tanken skal være renset og tømt, før sugefilteret rengøres. Dette løsnes ved et 
let træk opad – forsøg aldrig at skrue det af! 

- Filteret renses under rindende vand og genplaceres i bunden af tanken med et let tryk. 
- Skyl systemet med 2-3 liter vand evt. tilsat sprøjterens. 
- Såvel resterende sprøjtemiddel som skyllevand skal opsamles for sikker og miljørigtig 

bortanskaffelse. 
- Vask hænder og ansigt grundigt efter endt sprøjtning. 
- Opbevar ALDRIG sprøjtevæske i sprøjten. 
- Efterlad aldrig sprøjten i ekstrem varme eller kulde. 
- Sørg altid for at sprøjten er udenfor børns rækkevidde. 
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8. ANVENDELSE 
 
Tilpasning af sprøjtens bæreudstyr: 

- Bærestropperne løsnes ved at trække op i spænderne. (fig. 05) 
- Tag sprøjten på ryggen og tilpas stropperne ved at trække nedad i spændernes øjer 

(fig. 06). Sørg for at sprøjten hænder højt på ryggen – det giver den mest behagelige 
bærestilling. (fig. 07). 

- Spænd hoftebæltet og stram det til, så det er med til at bære sprøjtens vægt. (fig. 08). 
- Når tilpasningen er sket ”afmonteres” sprøjten lettest ved at åbne hoftebæltet og løsne 

bærestropperne. (Fig. 09). 
 
Forberedelse af sprøjtevæske: 

Produkter der skal oprøres: (pulver). 
- Foretag oprøringen i en spand og hæld blandingen i tanken gennem filteret. Brug 

måleindikationen mærket ”Electric”. (fig. 13). 
Produkter der skal opblandes: (væske i væske) 
- Hæld 1-2 liter vand i tanken og dernæst den afmålte mængde kemikalie. Opfyldning 

med vand til det ønskede volumen. Brug måleindikationen mærket ”Electric”. (fig. 13). 
 
Udsprøjtning: 

- Skru låget på tanken. 
- Træk teleskoplansen til yderposition. (fig. 14a). 
- Aktiver kontakten på sprøjtehåndtaget et par sekunder, så lansen fyldes med væske. 

Herved fortrænges luften og anti-dryp systemet sikres optimal virkning. (fig. 14b). 
- Tilpas lansen til den ønskede længde og spænd til. (fig. 14c). 
- Når sprøjtning foregår skal kontakten holdes nede for at sprøjten kører. (fig. 15). 

 
NB! NB! 
Hvis motoren under sprøjtning har en ustabil gang eller kører besværet, er dette tegn på, at 
batteriet er fladt. STOP sprøjtning omgående og foretag genopladning. 
 
 
9. ANVENDTE SYMBOLER 
 

 
 
1. 

 
 
Opladning må kun ske indendørs 
 

 

   

 
2. 

 
Genopladeligt batteri – 
brugte batterier indleveres til genbrug 
 

 

   

 
3. 

 
Batterier må ALDRIG kasseres som alm. 
affald 
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10. PROBLEMLØSNING 
 

 
PROBLEM 

 

 
KONTROLLÉR 

 
KORRIGÉR 

Utæthed mellem lanse 
og håndtag 

at pakningen er hel og korrekt 
placeret. 

Skift eller genplacér 
pakningen korrekt. 

Efterløb når kontakten 
slippes 

at anti dryp enheden er korrekt 
samlet og intakt. 

Skift eller rens anti dryp 
enheden. 

Batteriet kan ikke 
oplades 

a. at laderen fungerer (dioden lyser 
op ved ladning). 

b. batteriet er gammelt 
c. batteriet er nyt 

a. Udskift hvis defekt. 
b. Udskift batteriet. 
c. Kontakt din forhandler. 

Batteriet har 
væsentligt forkortet 
funktionstid 

a. bateriet er gammelt 
b. batteriet er nyt 

a. Udskift batteriet. 
b. Kontakt forhandleren. 

Motoren kører, men 
væskestrømmen er 
svag. 

at sugefilteret i bunden af tanken er 
rent og intakt 

Rens filteret hvis det er 
tilstoppet 

Motoren kører, men 
der er ingen 
væskestrøm 

a. dysen er stoppet 
b. dysen er ren 

a. Rens dysen 
b. Kontakt forhandleren 

Motoren kører ikke 
når kontakten 
aktiveres 

forsøg IKKE selv at foretage 
reparation 

Kontakt forhandleren 

Utæthed i bunden af 
sprøjten 

forbindelsen mellem pumpe, tank 
og slanger 

Stram samlingerne. Hvis det 
ikke hjælper, kontakt 
forhandleren 

 
UDSKIFTNING AF BATTERIET 

1. Skruen mellem tank og ramme løsnes. (fig. 16). 
2. Tanken vippes bagud og løftes forsigtigt, uden at der rykkes i slangerne. (fig. 

17+18). 
3. Afmonter fødeslangen (halvgennemsigtig) ved at løsne spændemøtrikken. (fig. 

19). 
4. Fjern sugefilteret (fig. 12), løs møtrikken (fig. 20), fjern fødeslangen og den sorte 

slange. (fig. 21). 
5. Fjern tanken, put fødeslangen og den sorte slange tilbage i boksen og træk den 

ud af holderen. (fig. 22). 
6. Frigør låsemøtrikken på pumpemotoren. (fig. 23). 
7. Vip motoren og tag den ud af huset. (fig. 24). 
8. De to stik på batteriet aftages. (fig. 25). 
9. De to bolte i pumpeholderen (fig. 26) løsnes og holderen tages ud. 

10. Fjern det defekte batteri. 
11. Et nyt batteri installeres ved at følge proceduren i omvendt rækkefølge – HUSK 

at forbinde den røde ledning ved det røde mærke på batteriet. 
 
ADVARSEL! Det er vigtigt at føde – og sugeslangen er placeret inden boksen monteres på 
rammen igen og slangerne tilsluttes. (fig. 27). 
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11. RENGØRING / VEDLIGEHOLD 
 
Efter brug: 

- Fjern overskydende væske fra tanken og rens grundigt med rent vand. 
- Rens påfyldningsfilteret. (fig. 11). 
- Rengør sugefilteret i bunden af tanken efter omhyggelig aftapning af skyllevandet. 

HUSK at løsne filteret med et lodret træk og IKKE ved at dreje. (fig. 12). 
- Rens filteret under rindende vand. 
- Skyl pumpesystemet 2-3 gange med sprøjterens eller tilsvarende. 
- Sprøjten bør altid genoplades inden den sættes væk. 
- Pumpe og motor er vedligeholdelsesfri – dog bør ventilen på dryp-stop og 

teleskoplansen smøres med specialfedt jævnligt – mindst én gang pr. sæson. 
 
12. TILBEHØRSLISTE 
 

- Universal dysesæt, best. nr. 211324 
- Sprøjteskærm, best.nr. 455004 
- 240 cm lanse, best.nr. 280326 
- Sprøjtebom m/3 dyser, best.nr. 255044 

 
 
 
 



 

 Side 13 af 14 

TROLLYSPRØJTE   
VERMOREL 2000 ELECTRIC 
Best.nr. 102063 
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TROLLYSPRØJTE   
VERMOREL 2000 ELECTRIC 
Best.nr. 102063 
 
 
TEKNISK INFORMATION: 
 

- Elektrisk sprøjte monteret på hjul 
- Strømforsyning ved opladeligt batteri 
- Vægt uden væske: 11,5 kg 
- ”Terræn-venlige” hjul med stor diameter 
- Kørehåndtag og støtteben 
- 5 m lang slange 

 
FORBEREDELSE AF SPRØJTEN: 
 

1. Montér hjulene på stellet. Brug forsigtigt en plastichammer. (fig. 01). 
2. Fastgør stellet til Vermorel rammen ved brug af de 2 skruer, skiver og møtrikker. 

(fig. 02). 
3. Løsn skruen som fastholder tanken en smule. (fig. 03). 
4. Kip tanken forsigtigt, så håndtaget kan monteres og fastgør det med krogene 

møtrikkerne. (fig. 04). 
 
 


