
1

ELIMINATOR TANK Pt. No 
1017 

INSTRUKTIONSBLAD
(Pt.No.2400-0820 Issue 9, October 2015) SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Dette produkt MÅ IKKE monteres på en ATV lastbærer.

Ved brug på anden måde end den af producenten anbefalede bliver
det fulde ansvar hos føreren

Læs producentens instruktioner før blanding af kemikalier. Bær altid
beskyttende beklædning, når du håndterer eller anvender kemikalier.

Beskrivelse

C-Dax Eliminator Tank er en 50 liters selvstændig sprøjtetank, der kan monteres direkte
på Eliminatorens ramme.  Dette udelukker behovet for en særskilt sprøjteenhed. Den er
især egnet, hvor der utilstrækkelig med plads på trækkøretøjet til en Sprayrider eller en
200 L sprøjteenhed. Den er forsynet med et elektrisk kabel til at forbinde til
Eliminatorens kontrolenhed og tilførselsslange til at forbinde til Eliminatorens
væskeforbindelse. Eliminator-tanken kan monteres på Eliminatorer produceret efter  1.
december 1998. Den er ikke anvendelig til at monteres på sammenkoblede  Eliminatorer..
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GARANTI

1 GARANTI OG ERSTATNINGSFORPLIGTELSER

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

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 ikke er transporteret, opbevaret, behandlet eller brugt i
overensstemmelse med enhver anvisning givet af C-Dax (eller
detailhandleren) til dig (inklusive som fremsat i denne manual);

(c) hvor udstyret:

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

(ii) er blevet bygget efter kundens specifikationer; eller

(iii) er blevet demonteret, repareret eller serviceret af andre end en
servicetekniker autoriseret 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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Indhold

Tank-samling komplet med: låg, pumpe og ledninger, sugefilter, flow splitter og 
tilførselsslange. Kabelbånd.

Installation 

Fjern de fire skruer, der sikrer det blå dæksel og fjern dækslet.

Forbind den korte længde af tilførselsslangen til T-et i centrum af Eliminatorens væskelinje 
og anbring den mellem trækstang-soklerne på rammen.

Anbring 8 mm quick release ventilen og dens modstykke fra Eliminatorens sæt med dele.

Anbring tanken på rammen og lad den glide fremad indtil "læben" foran er lige netop fri af 
Eliminatorens "skørt". Før tilførselsslangen under tanken, men over  viskerne, dernæst 
mellem trækstang-soklerne på rammen, idet den forbindes til T-et i centrum af 
Eliminatorens væskelinje. Da Eliminatoren er bygget til at fungere ved lavt tryk, er 
slangeklemmer ikke nødvendige.

Lad tanken glide helt frem og blive blive placeret under front- "skørtet" på Eliminatoren.

Tag det elektriske kabel og før det fremad for at forbinde det med kablet fra 
Eliminatorens kontrolenhed. Sikker kablet med de medleverede kabelbånd eller med tape.

Vær sikker på at tankens konsol er forbundet med det blå dæksel og lad tankens konsol 
glide ind på krogen på bagenden af rammen. Skru det blå dæksel tilbage på tanken 
og 
vær sikker på, at det sidder fast. Vær sikker på, at slangen og kablet er sikrede, så at 
der kun er nok slæk/slør til at tillade adgang til tilførselsslangen under tanken. Der 
må ikke være bugtninger bag tanken, der kan få fat i løvet.

Note
Tanksamlingen behøver ingen slangesamlingen, eller quick release ventilen, der er leveret sammen med 

Eliminatoren.  Disse dele bruges til at forbinde Eliminatoren til
Sprayrider eller 200L serie sprøjterne.

Funktionsinstruktioner

Hæld væske på tanken gennem filterkurven. Drej kontrolenheds-kontakten til ON. Pumpen 
vil køre i et stykke tid, men så stoppe som beskrevet i ejermanualen for Eliminatoren.

Kalibrering

Den følgende tabel angiver de nominelle mængder for indstillingerne på kontrolenheden. 
Tabellen skal kun bruges som en vejledning.

Nominelle mængder (Liter per hektar.)

Kontrol Position 8 Km/t 12 Km/t
1 3 2 
2 8 5 
3 15 10 
4 22 14 
5 27 18 
6 33 22 
7 37 25 



5

Vedligehold

Rengøring af tanken. Når wipingen er færdig, skylles tanken med rent vand og  
indholdet
pumpes ud gennem wiperen., Der  anbefales en tredobbelt skylning  Tanken kan også 
tømmes ved at fjerne drænings-proppen i bunden af sumpen.

Filter vedligehold Efter brug anbefales det at, at 
sugefilterelementet og flow-plade-filtrene, der sidder under de 
hvide møtrikker ved pumpens udløb fjernes og rengøres.

Note
Når flow-pladerne og filtrene genmonteres, vær da sikker på at tjekke at check-ventil filtret er 

 danpå tilførslen og ikke på returlinjen fra tanken.  Bemærk også, at at flow-pladerne anbragt  
på på på Eliminator tanken  ikke må ombyttes med dem, der er medleveret med Eliminator slange

samlingen eller med de tidligere Z Wiper modeller.

Justeringer af tryk-kontakt. Kontakten til pumpetrykket er indstillet fra fabrikken til 
35 psi. Justering skulle ikke være nødvendig under nornale driftsforhold. At øge tryk-
indstillingen vil ikke øge pumpens flow, men kan forkorte pumpens levetid.

Fejlfinding
Pumpen vil ikke prime:

Pumpen pulserer

Pumpen vil ikke køre

Tjek, at sugefilter skålen er tæt.
Tjek, at filterskålens forsegling ikke er blevet flyttet.

Tjek, at sugefiltret ikke er blokeret.
Tjek, at flow-pladerne og filtrene nedenunder de hvide 

møtrikker i tilførslels- og returlinjerne ikke er blokerede. 
Tjek de elektriske forbindelser og kontrollerenhedens 
sikring.

Reservedele

De følgende reservedele er på lager for Eliminator tanken og skal bestilles med opgivelse 
af delens nummer. Kun de reservedele, der sandsynligvis kan udskiftes af føreren, er 
oplistet.    Mht. andre dele bedes du kontakte din forhandler.

Part No. Antal per enhed

8427-6005 1 
3400-1110 1

4100-0008 1.2M 
6800-4000 1 
6800-4020 1 
6800-4030 1 
6800-4040 1 
3700-9130 

Beskrivelse

Lid & Ring Assembly-D150-C-Dax Vented-Blue-Nylon 
Filter-Basket-D150-Mesh 

Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 
Pump-Flojet-LF12-12 Volt-3.8LPM-10mm Hose Shanks 
Pump-Flojet-LF12-Motor-12V 
Pump-Flojet-LF12-PumpHead Complete-Threaded Ports 
Pump-Flojet-LF12-Switch-Pressure-60PSI 
Gasket-Washer-17x23x2-Rubber 1 

6200-6260 Pipe-Fitting-Plug-Thumb Screw-3/8BSPM-Black-Plastic 1 
3400-5410 Filter-Nozzle-Tip-Incl Check Valve-50Mesh-5PSI-SS Ball-Plastic 1 
3400-5400 Filter-Nozzle Tip-50 Mesh-Plastic 1 
5300-5100 Nozzle-Plate-Teejet-Orifice-0.063in-SS 2 
6250-3001 Plug-Electrical-2 Pin-Male-20 Amp-With Cover 1 
3400-5400 Filter-Nozzle Tip-50 Mesh-Plastic 1 
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FLOJET LF12 UDSKIFTNINGSDELE
De følgende er C-Dax udskiftningsdele, som fås til 12V Flojet 3.8 L/Min 
pumpen

Komplet Pumpe Part Nummer 6800-4000ITEM BESKRIVELSE PART NUMBER 

1 Pressure Switch kit 6800-4040 
2 Pumphead Kit (includes pressure switch) 6800-4030 
3 Motor Kit 6800-4020 

Disse dele kan bestilles gennem enhver C-Dax forhandler.

1 

2 

3 


