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MULTI SPREDEBOM 1018

INSTRUKTIONSBROCHURE
(Pt.No.2400-0720, 9. december 2016)

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
ET VIGTIGT BUDSKAB TIL EJERE OG BRUGERE AF C-Dax ANORDNINGER OG TILBEHØR

Der advares om farerne ved at belaste din ATV eller andre køretøjer med mere end den vægt,  de er 
beregnet til at bære.

Det er vigtigt at forstå, at enhver last eller anordning, hvadenten de er fastgjort til eller anbragt på køretøjet 
eller ATVen, vil ændre stabiliteten eller manøvreringsegenskaberne for det pågældende køretøj eller ATV. 

Sprøjtebeholdere eller andet udstyr må kun fyldes til det niveau, hvor bruttovægten er indenfor 
belastningsgrænsen for ATV-en eller andet køretøj. Sikkerhed er et vigtigt anliggende hvad angår designet, 

fabrikationen, salget og brugen af sprøjtebeholdere og andet udstyr. Som producenter af sprøjtebeholdere og 
andet udstyr ønsker vi at bekræfte overfor dig og overfor vores øvrige kunder, at sikkerheden er meget vigtig 
for os. Vi benytter lejligheden til at minde dig om nogle simple, grundlæggende og på sund fornuft beroende 
sikkerhedsregler vedrørende brugen af sprøjtebeholdere og andet udstyr. Undladelse af at følge disse regler 

kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død for brugerne eller tilskuere. Det er væsentligt, at alle, der er 
involverede i monteringen, brugen, transporten og vedligeholdelsen og opbevaringen af dette udstyr, er 

opmærksomme, kloge og forsigtige og ordentligt oplært i sikkerhed.

Dette gælder også for udstyr, der er lånt eller lejet ud til nogen, der ikke har læst ejermanualen og ikke er 
fortrolig med betjeningen af det anvendte udstyr.

 OVERSKRID ALDRIG BELASTNINGSGRÆNSEN FOR ATV-EN ELLER ANDET KØRETØJ.
 BEMÆRK VENLIGST, AT AT FYLDE SPRØJTEBEHOLDEREN ELLER ANDET UDSTYR HELT OP

OG / ELLER VEDFØJELSE AF EKSTRA UDSTYR TIL ATV-EN KAN OVERSTIGE ATV-ENS
MAKSIMALE BELASTNINGSKAPACITET OG DET ER IKKE ANBEFALELSESVÆRDIGT AT GÅ UD
OVER PRODUCENTENS RETNINGSLINJER.

 LASTEN SKALVÆRE ORDENTLIG FORDELT OG SIKKERT FASTGJORT.
 REDUCER HASTIGHEDEN, NÅR DER TRANSPORTERES LAST ELLER DER TRÆKKES EN

TRAILER ELLER SLÆBES NOGET EKSTRA UDSTYR OG TILLAD STØRRE AFSTAND TIL
OPBREMSNING.

 TILLAD ALDRIG NOGEN AT KØRE MED PÅ DIN SPRØJTE ELLER ANDET UDSTYR.
 FØLG ALTID INSTRUKTIONERNE I KØRETØJETS EJERMANUAL ANGÅENDE TRANSPORT AF

LAST ELLER KØRSEL MED TRAILER.
 KORREKT VEDLIGEHOLD IFØLGE PRODUCENTENS ANBEFALEDE

VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER ER AFGØRENDE.
 FØR DER GØRES BRUG AF KEMIKALIER, SKAL ETIKETTEN FRA KEMIKALIEPRODUCENTEN

ELLER   -LEVERANDØREN VEDRØRENDE PERSONLIG FOREBYGGENDE  BESKYTTELSE OG
BRUG LÆSES OG DER SKAL GÅS FREM SOM ANBEFALET.

 SIKKERHEDEN FOR ALLE KEMIKALIER, DER BRUGES INDENFOR LANDBRUGET ER
UNDERLAGT JURISDIKTION UNDER EN REGERINGSINSTANS, MILJØMINISTERIET.
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GARANTI

GARANTI OG ERSTATNINGSFORPLIGTELSE

Brug af udstyret
Du må selv sikre dig, om udstyret er anvendeligt til den eller de brug, du påtænker at 
anvende det til.

Dit forhold til detailhandleren
Hvor du mener, at du har et garantikrav (eller ethvert andet krav) i relation til udstyret, skal 
du kontakte den detailhandler, der solgte dig udstyret, ikke C-Dax direkte. Detailhandleren er 
ansvarlig for kontakten til C-Dax med hensyn til dit krav.

Garanti
C-Dax garanterer den oprindelige køber, at udstyret er solgt fri for defekter mht. materialer
og fabrikation for en periode på 12 måneder fra datoen for det første detailhandelssalg (6
måneder fra datoen for det første detailhandelssalg, hvis udstyret er solgt i U.K.) underlagt
betingelserne fremsat nedenunder.

C-Dax vil efter eget valg reparere eller erstatte det defekte udstyr (eller dele heraf) eller
underrette detailhandleren af udstyret om at tilbagebetale købsprisen for sådant  defekt
udstyr til dig i tilfælde af brud på denne garanti, i henhold til betingelserne fremsat
nedenunder.

Erstatningsforpligtelse Undtagen hvad angår garantien som anført i paragraf 1.2 ovenover, 
er alle garantier og anbringender (inklusive de, der er udtrykt eller underforstået ved lov) med 
hensyn til udstyret eller information mht. udstyret leveret til dig af C-Dax ekskluderet i den 
udstrækning, loven tillader.

Uanset alt andet i denne manual er C-Dax’s maksimale erstatningsforpligtelse overfor dig (i 
tilfælde af, at en sådan erstatningsforpligtelse eksisterer) hvad angår ethvert garantibrud,  
ethvert anliggende fremsat i denne manual, eller for defekt udstyr eller information mht. 
udstyret, der er leveret, er begrænset til C-Dax´s eget valg til at:

(a) reparere eller erstatte udstyret (eller dele heraf); eller

(b) anmode detailhandleren af udstyret om at tilbagebetale til dig den pris, som du
har betalt for udstyret.

1.7 Uanset alt andet i denne manual, vil C-Dax under ingen omstændigheder være 

erstatningspligtig, hverken i kontrakt, skade (inklusive forsømmelse) eller på anden 
måde:(a) hvor du har ændret eller modificeret udstyret, misbrugt eller tilsluttet udstyret forkert,

eller udstyret har været genstand for enhver usædvanlig eller ikke anbefalet
anvendelse, service eller behandling (inklusive som fremsat i denne manual);

(b) hvor udstyret:

(c) er blevet genstand for forsømmelse, uheld eller udlejning, eller skaden hidrører fra
almindelig slitage, beskadiget batteri eller angreb af kemikalier;

(i) er blevet bygget efter kundens specifikationer; eller
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(ii) er blevet demonteret, repareret eller serviceret af andre end en servicetekniker autori-  
seret af C-Dax;

(d) for tab eller skade forårsaget af faktorer uden for C-Dax’s kontrol; eller

(e) for ethvert tab af profit eller indtægt, eller for enhver speciel, indirekte, tilfældig
eller deraf følgende skade, tab eller tilskadekomst du måtte blive udsat for.

1.8 

1.9 

Hvor C-Dax vælger at reparere eller erstatte udstyret, vil de gøre sig rimelige bestræbelser 
for at gøre dette så snart det er praktisk muligt, men vil ikke være ansvarlige for en evt. 
forsinkelse i forbindelse hermed.

Du accepterer, at de transaktioner, der er indgået mellem dig og detailhandleren (og C-Dax) 
er sket med handel for øje og med hensyntagen til alle relevante omstændigheder ved 
transaktionen er det fair og rimeligt, at bestemmelserne i the Consumer Guarantees Act

1993 (NZ) (forbrugeraftaleloven) ikke gælder for sådanne transaktioner i deres fulde 
udstrækning som loven tillader.
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BESKRIVELSE

Multiboom sprøjtebom er en kompakt, let, fast sprøjtebom velegnet til at sprøjte med, 
hvor høje ukrudtsplanter eller andre hindringer kunne beskadige en bredere bom.
Bommen er kun 1,5 meter bred, men har en effektiv sprøjtebredde på op til 4,5 
meter. Bommen er delt op i fem sprøjtesektioner, der hver er kontrolleret af en lukkeventil, 
placeret på hver af dyselegemerne. De yderste dyser er monterede på svivel fittings, der 
tillader den effektive sprøjtebredde at blive justeret.

Valgfrie dele er følgende
4500-1050  Standard monterings konsoller
1074 
1073 

Hvor en eksisterende Quicksmart ramme er monteret 
Quicksmart ramme (bruges i forbindelse med 1074)

INSTALLATION 

Alle modeller

Afskær tilløbsslangen fra sprøjten på et passende sted og monter quick-release ventilen 
fra det medfølgende non-dryp kit til sprøjteslangen.

Afskær bom-tilløbsslangen, så den passer sammen med han quick-release fittingen.

Monter den tiloversblevne han quick-release fitting til sprøjtepistolslangen.

Fastgør alle slangeforbindelser med de medleverede spændebånd.

Kun Quick Smart monterede bomme

Ved bomme uden Quicksmart™, Bolt bommen fast til en passende flade ved at bruge bom 
monteringshullerne og runde afstandsstykker

Med QSA ramme
Monter de lodrette QS stolper til den centrale ramme på sprøjten ved brug af de 
medleverede M10x30 bolte og møtrikker. Monter med monteringslaskerne 
vendende indad.
Monter sprøjten til Quicksmart™ rammen og fold armene ud.
Med QS ramme:
Monter Quicksmart™ rammen som vist i montageinstruktionerne.
Monter sprøjten til Quicksmart™ rammen og fold armene ud.
Anbring bommen til den ønskede sprøjtehøjde ved at sætte QS 
monteringsstolperne til høj eller lav position, og/eller juster stillingen af 
monteringensstolperne på sprøjtens centrale ramme.

NOTE 

QS lodrette stolper kan justeres med 50 mm spring på sprøjtens centrale ramme.
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Yderste spids (2 nødvendige)

OC06 (Pt No. 5300-3700) 

Bom Flow @ 2bar 
L/Min 

5,83

KALIBRERING

4.5 m effektiv bredde

For at kalibrere Multiboom sprøjtebommen, skal de yderste dyser justeres, så deres 
effektive sprøjtebredde er 1,5 m for hver. Dette får den effektive sprøjtebredde til at 
blive 4,5 m.

Fordi de yderste dyser dækker et areal 3 gange så bredt som hver dyse i center- 
sektionen, må de vælges til at producere 3 gange flowet for hver centerdyse ved 
samme tryk.
Center spids (3 nødvendige

.   
)

Gul 02 (Pt No. 5300-9800)

Betjening af lukkeventilerne

Lokaliser den røde lukkeknap på siden af hvert dyselegeme. Roter knappen med uret for  
at lukke for flowet til spidsen, mod uret for tillade, at der kommer væske igennem til 
spidsen. Knappen skal muligvis trykkes ind mod dyselegemet for at relokaliseres på 
gevindet.

BESTEMMELSE AF DOSERINGSMÆNGDEN
Når spidsstørrelsen og den effektive sprøjtebredde er indstillet, måles flowet fra spidserne 
ved brug af et målebæger. Udregn bommens flowrate som følger: (alle flows i Liter/Minute)

Bom Flow= (Center spids flow x 3) + (yderste spids flow x 2)

Udregn mængde-størrelsen som følger:
L/Ha= Bom Flow(L/Min) x 600

Effektive sprøjtebredde (Meter) x hastighed (Km/t

RESERVEDELE

Del nummer
1600-6000 
3400-5400 
4100-0010 
5300-1900 
5300-1600 
5300-2600 
5300-3700 
5300-9800 

Beskrivelse
Nozzle Cap  
Nozzle Filter  
8.5mm Delivery Hose 
Nozzle Body Inner  
Nozzle Body Outer  
Swivel Body Outer  
OC-06 Brass Nozzle Tips 
110WR02 Nozzle Tips 

Nødvendigt antal
5 
5 
Pr meter som behøvet
3 
2 
2 
2 
3 



6 

DIAGRAM OVER DELE
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RESERVEDELSLISTE
Item 
No. ANTAL e9 part no e9 beskrivelse

1 5 1600-6000 Cap-Nozzle-Fan-QC-Red-Incl Gasket 

2 1 1900-1300 Centre-Boom-BF1545 G2-ZP 

3 1 2000-0015 Clamp-Hose-Herbi-F-Ratchet-15.0<>17.1mm-Black-Nylon 

4 4 2000-2021 Clamp-Hose-Oetiker-Single Ear Stepless-20.9<>24.1mm-S/S 

5 2 2840-1080 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M10x80-ZP 

6 5 3170-0006 Fastener-Nut-Nyloc-M6-ZP 

7 2 3170-0010 Fastener-Nut-Nyloc-M10-ZP 

8 5 3280-0634 Fastener-Self Tap-Screw-Pan-6Gx3/4"-Pozi-ZP 

9 5 3290-0616 Fastener-Set Screw-Hex-8.8 Grade-M6x16-ZP 

10 4 3310-6010 Fastener-Washer-Flat-M10-ZP 

11 5 3400-5400 Filter-Nozzle Tip-50 Mesh-Plastic 

12 1 4100-0010 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-10mm ID-Yellow (2.5m) 

13 1 4500-2200 Kit-Dry Break-8.5x10-Quick Coupler-Brass 

14 2 5300-1600 Nozzle Body-DCV-3/8BSPMx22x10-Incl O'Ring-Less Cap 

15 3 5300-1900 Nozzle Body-DCV-QCx22x10-W/Shut Off-Incl O'Ring-Less Cap 

16 2 5300-2600 Nozzle Body-Swivel-Single-3/8BSPFxQC-Nylon 

17 2 5300-3700 Nozzle Tip-Teejet-Off Centre-OC-06-Brass 

18 3 5300-9800 Nozzle-Tip-Wide Range-110WR02-Single 

19 2 6200-6250 Pipe-Fitting-Plug-Push In-Barbed Shank-16mm-Plastic-Black 

20 1 6200-9180 Pipe-Fitting-Tee-16 Shankx10 Shankx16 Shank-Plastic 

21 2 8100-1200 Spacer-ATV Boom-EWST-16x2x50LG-ZP 

22 1 8840-3715 Tube-Gas-Semi Rigid-15mm ID-Yellow-Polyethylene (0.8m) 

23 1 8840-3715 Tube-Gas-Semi Rigid-15mm ID-Yellow-Polyethylene (0.65M) 

24 2 8900-5300 Valve-Nozzle Body-Shut Off-Incl DCV 
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DELE INDERSTE DYSELEGEME

Item No. ANTAL e9 part no e9 beskrivelse

1 1 5300-1900 Nozzle Body-DCV-QCx22x10-Incl O'Ring-Less Cap 

2 1 3280-0634 Fastener-Self Tap-Screw-Pan-6Gx3/4"-Pozi-ZP 

3 1 3400-5400 Filter-Nozzle Tip-50 Mesh-Plastic 

4 1 5300-XXXX Nozzle-Tip-SPECIFY TYPE WHEN ORDERING 

5 1 1600-6000 Cap-Nozzle-Fan-QC-Red-Incl Gasket 

6 1 3700-9250 Gasket-Washer-Nozzle Tip Sealing-10x19x3.5mm-Rubber 
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DELE YDERSTE DYSELEGEME

Item No. ANTAL e9 part no e9 beskrivelse

1 1 5300-1600 Nozzle Body-DCV-3/8BSPMx22x10-Incl O'Ring-Less Cap 

2 1 5300-2600 Nozzle Body-Swivel-Single-3/8BSPFxQC-Nylon 

3 1 3400-5400 Filter-Nozzle Tip-50 Mesh-Plastic 

4 1 1600-6000 Cap-Nozzle-Fan-QC-Red-Incl Gasket 

5 1 5300-XXXX Nozzle-Tip-SPECIFY TYPE WHEN ORDERING 

6 1 8900-5300 Valve-Nozzle Body-Shut Off-Incl DCV 

7 1 3280-0634 Fastener-Self Tap-Screw-Pan-6Gx3/4"-Pozi-ZP 


