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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Eliminator, Winged Eliminator & Eliminator

EN VIGTIG MEDDELELSE TIL EJERE & OPERATØRER/
FØRERE AF C-Dax TlLBEHØR OG ANORDNINGER

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. 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.
 DÆKKENE PÅ ALLE ATV-ER OG TRUKKET/TRANSPORTERET UDSTYR BØR VÆRE

PUMPET OP TIL DET AF PRODUCENTEN ANBEFALEDE DÆKTRYK.
 BEMÆRK VENLIGST, 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.
 CENTENS ANBEFA- LEDE VEDLIGE- KORREKT VEDLIGEHOLD IFØLGE PRODU-

 HOLDELSESPROCEDURER 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.
RECOMMENDED.



Gennem hele denne manual er der fremhævet tekstbokse indeholdende advarsler. forsighedsforskrifter og noter.
Advarsler er oblogatoriske instruktioner for at hindre alvorliig tilskadekomst eller permanent skade.
Forsigtig er vejledende instruktioner for at sikre pålidelig funktion af udstyret..
Noter er af hensyn til en bekvem funktion.
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ADVARSEL
Winged Eliminator & Eliminator+ udnytter en låseklinke mekanisme til at holde vingerne i lodret position.

Der må udvises ekstrem forsighed for at sikre, at vingerne er i lodret stilling, før der køres gennem portåbninger
. Låseklinkemekanismen skal inspiceres regelmæssigt for at sikre, at låseklinkerne er i fuldt indgreb og

vingerne forbliver oprette.

ADVARSEL
Eliminator kontrollen er ikke vandtæt. Den bør monteres på passende vis og holdes tør, når den ikke er i 
brug. bruges.Der skal passes på,not i i brug. der skal passes på, når kontrolleren på ATV-er eller andre køretøjer rengøres at der ikke kommer 
vand direktee vand direkte på kontrolleren.
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1.6 

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, begrænset til C-Dax´s eget valg til at:

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

(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, håndteret eller brugt i overnsstemmelse
med alle de direktiver, der er givet af C-Dax (eller forhandleren) til dig (inklusive hvad
der er fremført i denne manual);

(c) hvor udstyret:

(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

(iv) eller tab eller skade forårsaget af faktorer uden for C-Dax’s kontrol; eller
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(e) for ethvert tab af profit eller indtægt, eller for enhver speciel, indirekte,

1.8 

1.9 

tilfældig eller deraf følgende skade, tab eller tilskadekomst du måtte blive udsat for.

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.

BESKRIVELSE

C-Dax Eliminator er den nyeste model i den populære C-Dax wiper serie af produkter. Den er en trukket /
transporteret wiper med en 2,34 m effektiv bredde (eller 4,3 m effektiv bredde for Winged Eliminatoren og
6m effektiv bredde for Eliminator +) og er blevet designet mht. maksimal styrke med en minimum af vægt.
Alle wiping belastninger tages af køretøjets trækstang.

C-Dax Eliminator er et meget stærkt værktøj i kampen mod opretstående ukrudtsplanter, såsom siv, bregne,
årlig ranunkel, brandbæger, skræppe, og tidsel. Kontrol af disse ukrudtsarter er nu nem og
miljømæssig og nem at håndtere. Den unikke udvidede wiper action sikrer, at det i de fleste tilfælde er nok
med én passage ved hastigheder op til 12 km/t. Meget lidt herbicide går til spilde, fordi kun ukrudtsplanterne
berøres. Wiping kan udføres på bakkeskråninger og når det blæser.

Eliminatoren har fire wiping højder fra omtrent 50 mm til 350 mm og er kompatibel med C-Dax Sprayrider, 
Spraymate, og SO200 serierne af 12VDC drevne sprøjter. Hver Eliminator er forsynet med en elektrisk 
pumpekontrol-enhed til håndfri betjening.

Eliminatoren anvender et unikt C-Dax overtryks fødningssystem for at sikre et jævnt flow af sprøjtevæske på tværs 
af wiper-rammen uden hensyn til hældningen af området, der bliver wiped.

ORDRE INFORMATION

NZ EKSPORT-AUS & UK (Begge med 50 mm trailer kugle)
Eliminator 1015 1015 
Winged Eliminator 1016 1016 
Eliminator + 1114 1114 

VALGFRIT UDSTYR

1500-4300 Elektronisk kontrolpanel
50L indenbords     tank
enhed

1017 
Elektronisk pumpekontrol
Tillader Eliminatoren at køre uden en ekstern 
sprøjtetank (inkluderer pumpe).
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SAMLING
NOTE 

For at lette samling er der et eksploderet diagram over dele til Eliminator, Winged Eliminator and Eliminator + ved 
are shown at slutningen af dette dokumesluttnt.slutningen af dette dokument.

Pak Eliminatoren ud og tjek indholdet. Hver Eliminator forsendes samlet som et sæt. Hvert sæt 
inderholder wiper-ramme, trækstang, højre og venstre hjulsæt og et sæt dele.

Standard Eliminator sæt dele indeholder de følgende dele:
Part Beskrivelse Antal

1500-4300 Cable-Electrical-Loom-Eliminator-Control Box 1 

5600-1300 Packaging-Carton-380Lx380Wx130D-Printed 1 

8427-4200 Sub-Hose Assembly-Wiper-Eliminator 1 

2400-5800 Document-Manual-Eliminator-G2 1 

1018-3921 Adjuster-Height-Eliminator-RH-ZP 1 

1018-3920 Adjuster-Height-Eliminator-LH-ZP 1 

2000-0013 Clamp-Hose-Herbi-E-Ratchet-13.1<>15.1mm-Black-Nylon 2 

2000-0015 Clamp-Hose-Herbi-F-Ratchet-15.0<>17.1mm-Black-Nylon 2 

2000-4008 Clamp-Hose-Worm Drive-Jubilee-8mm-Stainless 1 

2840-1290 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M12x90-ZP 4 

3170-0012 Fastener-Nut-Nyloc-M12-ZP 4 

3310-5012 Fastener-Washer-Flat-Heavy-M12x32x3-Galv 8 

5300-5000 Nozzle-Plate-Teejet-Orifice-0.055in-SS 1 

5600-1160 Packaging-Bag-Plastic-Zip Seal-180x255mm 1 

6100-4780 Pin-Locking-10x57mm-ZP 1 

6100-4800 Pin-Locking-11x100mm-ZP 2 

6200-7210 Pipe-Fitting-Quick Release-Male Connectorx8.5 Shank-Brass 1 

6200-7240 Pipe-Fitting-Quick Release-Valve-1/4BSPM-Brass 1 

6200-7250 Pipe-Fitting-Quick Release-Valve-Stopx8.5 Shank-Brass 1 
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Standard Eliminator Ramme
Monter venstre og højre hjulsæt til rammen ved brug af M12 bolte, skiver og låsemøtrikker. Der er en 
højdejustering til højre og venstre side. Den flade side på højdejusteringerne skal vende mod ydersiden af 
rammen. Vær sikker på, at møtrikkerne er strammet til, så at der ikke er nogen sideværts bevægelse af 
hjulsættene.
Løft wiper rammen til den ønskede wiper højde og anbring de store låsepinde gennem de tilsvarende 
huller. Sikr låsepindene med låseringen.
Anbring trækstangen i den behørige sokkel for at matche højden på ATV-ens trækkugle. Vær sikker på, at 
wiperrammen er plan (vend om nødvendigt trækstangen om for at opnå den korrekte højde). Sikr trækstangen 
med den medleverede lille låsepind og lås pinden med låseringen.
Tilkobl Eliminatoren til køretøjets trækkugle og vær sikker på, at trækkuglekoblingens størrelse er den korrekte 
størrelse til dit køretøjs trækkugle.

Slange samling
Brug diagrammet på den efterfølgende side som hjælp til slange samlingen. Hvis din enhed er forsynet 
med en indenbords tank, følg da venligst instruktionerne i den separate Eliminator manual, der er 
leveret med tanken. 

Anbring slangen et passende sted og monter messing quick release ventilen på enden.

NOTE 
En messing slangeforskruning er medleveret for at lade den originale slange blive genforbundet med sprøjten 
nårEliminator når den ikke er brug.

2. Forbind slangesamlingen ned tilførselsslangens kvikkobling og vær sikker på, at fittingen med det
hvide T er forbundet med kvikkoblingen.

3. Før den lange ende af slangen hen til Eliminatoren, afskær længden og forbind den til plastik T
fittingen i centrum af rammen. Brug den medleverede jubilee clip (slangebånd) til at forbinde de to.

4. Sikr alle slangeforbindelserne med de medleverede nylon spændebånd.

NOTE 

Brug ‘E’ spændebøjlerne på 8,5 mm slange og ‘F’ spændebøjler på 10 mm slange.

5. For at hindre at tilførselsslangen bliver beskadiget, anbefales det, at den midlertidigt er sat fast til
Eliminatorens trækstang ved brug af tape.

6. For at færdiggøre monteringen vil det være nødvendigt, at en bypass fitting monteres i
sprøjtetanken. De fleste C-Dax sprøjtetanke har en fitting med gevind indstøbt til dette formål.
Se instruktionerne på den følgende side for montering af bypasssen.

Winged Eliminator 
Som en tilføjelse til den ovenfor skitserede samling, skal højre og venstre selv-vinklende vinger boltes til 
sektionens centrum. For at finde den venstre og den højre vinge, sæt rammerne på¨linje, så at  ‘bruise bars’ på 
alle sektioner vender fremad. hver vinge er boltet fast gennem to hængsler ved hver ende af den centrale 
sektion ved brug af to M8x10x25 pasbolte, fire M8 skiver, fire M10 skiver og to M8 sikringsmøtrikker. For 
samlingsdetaljer sammenlign venligst det eksploderede diagram over dele ved slutningen af denne manual. For 
at forbindeslangerne/rørene til hver vinge forbind blot han kvikkoblingen på vingen til hun koblingen på 
centersektionen Disse kvikkoblinger er selvtætnende og giver derfor valget mellem at lade koblingerne 
forblive uforbundne og vingerne i lodret position og kun bruge centersektionen, hvis det ønskes.

ADVARSEL
Tjek altid at Eliminatorens vinger er i lodret stilling før du kører gennem porte/låger/led.

Wing i 

vandret
Position 

Wing i 

lodret
Position 
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Eliminator+ 
Følgende tekster og fotos forklarer rækkefølgen i samlingen af Eliminator+, der leveres i delvis monteret 
tilstand, men delvis afmonteret for at lette forsendelsen. Mht. samlingsdetaljer se venligst det eksplorede 
diagram over dele i slutningen af denne manual.

Sådan her bliver  Eliminator+ leveret. Fotoet ovenover viser Eliminator tanken, der muligvis ikke er inkluderet i 
det produkt, du vil modtage - det afhænger af, hvad der er bestilt.

Denne del kræver to mand til udførelsen. Anbring hovedrammen og den forreste tæppebelagte ramme på 
bukke og fastgør dem.  Lemp "rygraden" ind på den tæppebelagte ramme og hovedrammen og bolt dem 
sammen.

Sænk ophængningen og sæt hjulene på.
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Bolt lejebukke-lejerne til rammen og bolt  “T”-stykkerne til kvadranterne.

Bolt om nødvendigt tankens vinkelstykker/konsoller til "rygraden" og vær sikker på, at der tilstrækkeligt 
frigang til at ophængnings-kvadranterne kan bevæge sig fuldt ud.

Bolt “A” rammerne på plads - bemærk, at rammerne passer på den forreste side af den bagerste travers.
Disse er markeret med  “R” (højre) og “L” (venstre) både på “A” rammen og den bagerste travers for at lette 
samlingen.
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Monter vingerne på hovedrammen - brug skiver som afstandsbøsninger på pasboltene om nødvendigt. 
Monter den højre og venstre aksel og højdejusteringerne. Monter hjulene på akslerne.

Monter holdemekanismerne( hvis de ikke allerede er monteret) og juster om nødvendigt.

Monter trækstangen.  Monter og bring tanken i lod om nødvendigt. Juster ophænget, ydre hjul og 
trækstangen for at tilpasse operationen/driften.
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Eliminator slange samling

Bypass Fitting 

50 og 80 Liter Sprayrider Tanke
1. Lokaliser messingindsatsen i tankens bagvæg under den blå ferskvandstank og bor 

omhyggeligt plastikken ud ved brug af et 10 mm bor.

2. Skru 10 mm messing quick-coupleren ind i indlægget som vist nedenunder.

3. Forbind den korte slange på Eliminator slange-samlingen til denne tankforbindelse 
60 og 100 Liter Sprayrider tank

1. Fjern pumpedækslet for at afdække ¼” BSP messingindsatsen på bagsiden af tanken.

2. Udbor omhyggeligt plastikken fra indersiden af indsatsen ved hjælp af et 10 mm bor.

3. Bor et 25 mm hul i pumpedækslet på linje med messingindsatsen. Der er en lille forsænkning i dækslet
for at markere placeringen af hullet.

4. Skru 10 mm messing quick-coupleren ind i indsatsen og anbring pumpedækslet igen.

5. Forbind Eliminatorens korte slanges samling med dens tankforbindelse.

200 Liter U200 tank
1. Lokaliser messing indsatsen i tankvæggen og udbor omhyggeligt plastikken ved hjælp af et

10 mm bor.

2. Skru 10 mm messing quick-coupleren ind direkte eller ved brug af en vinkel (kun 200 L).

3. Forbind forbind den korte slange af  Eliminator slangesamlingenm til dens tank.

Bypass 

Tilførsels
slange
(fra
pumpe)

Trin 1: Forbind messing 
quick release ventilen

Trin 2: Forbind 
slangesamlingen til 
messing quick release
ventilen

Trin 3: Før slangen til
Eliminator 

Si

Eliminator+ 
Forsynet med 
5300-5100
Flow plate 

Tjek ventil sien

5300-4800 (M) 
eller
5300-5000 (L) 
Flow Plate 

Winged 
Eliminator 
forsynet med
5300-4900 
Flow Plate 

5300-5100 
Flow Plate 

NB. Begge sier er 
50 masker per 
tomme

Bypass fitting 

Til Wiper
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Spraymate 50 
Følgende ekstra dele (ikke inkluderet i sættet af dele) er nødvendige for at forbinde returlinjens quick-release 
ventil til SM50 tanken:

Part No. ANTAL
4500-1300 

Beskrivelse
Bypass forsynings-samling        1 

1. Lokaliser messingindsatsen i toppen af tanken og udbor omhyggeligt plastikken ved hjælp af et 10 mm 
bor.

2. Tilfør noget gevindtætning til gevindet på connectoren og skru konnektoren på nylonvinklen.

3. Tilfør noget gevindtætning til quick-release ventilen og skru omhyggeligt ventilen ind i nylonvinklen.

4. Tilfør noget gevindtætning til messingkonnektoren og skru omhyggeligt hele samlingen ind i 
messingindsatsen i tanken.

5. Forbind den korte slange på Eliminatorens slangesamling med denne tankforbindelse. 

Spraymate 30, Spraymate 100, og Sprayrider 45 & SO200 sprøjter
Følgende ekstra dele (ikke inkluderet i sættet af dele) er nødvendige for at forbinde returlinjens quick -
release ventil til  SM30, SM100, og SR45 tanke:

Part No. ANTAL
4500-1300 

Beskrivelse
Bypass forsynings-samling    1 

1. Bor ved hjælp af et 12,5 mm bor et hul i toppen af tanken.

2. Tilfør noget gevindtætning til messing han reduktionen og skru den ind i nylonvinklen fra indersiden af
tanken.

3. Tilfør noget gevindtætning til messing quick-release ventilen og skru den ind i nylonvinklen.

4. Forbind den korte slange på Eliminatorens slangesamling med tankens quick-release ventil.
Kontrolpanel

1. Træk stikket for strømforsyningen til sprøjten ud.
2. Forbind kontrolkablet mellem strømkablet og sprøjten.
3. Fastgør kontrolboksen til ATV-en ved brug af den medleverede selvhæftende

velcropude.
AFPRØVNING

1. Fyld tanken delvis med rent ferskvand.

2. Tænd for pumpen ved at bruge kontakten på kontrolpanelet. Pumpen vil køre og stoppe,
drej kontrolknappen til ‘7’.

FORSIGTIG

en forkert polaritet forbindes til kontrolpanelet, vil det indbyggede beskyttelseskredsløb få sikringen til at springe,
cause the fuse to blow. Repeat tilførsel af strøm kan evt. beskadige beskyttelseskredsløbet. Hvis sikringen springer, 

udskift aldrig sikringen med en sikring større end 10 A.

3. Tjek at der ikke er lækager ved slangeforbindelserne.

4. Lad tæpperne blive så våde, at de drypper. Flowet fra hvert tæppe skal være det samme og skal give 
jævn befugtning langs med hvert tæppes hele længde. 

NOTE 
Når wiperen bruges første gang, kan det være nødvendigt bryde overfladespændingen ved hver af de uldne wiper

puder. Bland noget sulfo og dryp det på wiper puderne.

Når det elektronisle kontrolpanel bruges, er det vigtigt, at sprøjtens batterikabel er korrekt forbundet. Hvis
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WIPING 

For at opnå det bedste resultat skal følgende punkter bemærkes:

a. Brug rent ferskvand,  helst vand fra tank.
b. Det tilrådes at klippe græsset godt før wiping for at maksimere ukrudtets eksponering for wiperen.
c. Fjern overskydende vissent materiale i ukrudtet såsom siv  og lignende ved kraftig klipning eller 

afbrænding, wipe dernæst den friske genvækst.
d. Undgå lav fugtighed, varme, tørre forhold.
e. Ukrudtet skal vokse aktivt og ikke være under nogen belastning.
f. Brug et hjælpemiddel/hjælpestof - se afsnittet hjælpemidler/hjælpestoffer
g. Undgå at mudder, støv og snavs kommer op på tæpperne. Dette kan nemt ske under transport. Sæt 

stænkskærme på det trækkende køretøj. 

TILFØRSEL AF KEMIKALIER

Råd om kemikalier
C-Dax Limited eller deres agenter kan ikke give anbefalinger eller gode råd, hvad angår brugen af kemikalier
og kan ikke påtage sig ansvaret for nogensomhelst skade, tilskadekomst eller andre følger ved at se bort fra 
disse advarselsanmærkninger. Kontakt din kemikalieleverandør for at få rådgivning.

ADVARSEL
At blande kemikalier er en meget farlig beskæftigelse, da det involverer håndtering af koncentrerede material. For 

toxic kemiske forbindelser, skal der bæres beskyttende beklædning som overalls, hat, handsker , støvler og 
ggasmaske.grator. Når der bruges fortyndede sprøjtemidler,Wbær da mindst en hat, langærmede overalls af bomuld og støvler. Hvis

duI f you use pesticides sprøjter regemæssigt, er det en god ide at bære gasmaske for at undgå akkumulering af toksiner i kroppen.
AndenOther Anden beskyttellse kan være nødvendig.Tjek etiketten vedr. specifikke direktiver for det enkelte kemikalie 

kemikalieemical.
Beskyttende beklædning skal behandles med omhu. Skyl forurenet tøj i det fri før vask i 

vaskerummet – vær sikker på at holde det adskilt fra andet vasketøj.

Gasmasker behøver speciel behandling. Rens gasmasken efter sprøjtning. Brug sæbevand, skyl dernæst og 
allow to dry tillad den tørre helt, før den opbevares i en ren plastikpose. Udskift filtratoren i gasmasken efter otte timer. 

titmer. timer.Replace canisters in respirator after eight hours use.
Købere  må være sikre på, at de, der betjener disse maskiner er helt klar over faren ved sprøjtning.

chemicals. 

Herbecid mængder
De følgende blandingsforhold (kemikalie : vand plus hjælpestof) er fundet at være mere end adækvat for 
brugere af Elininator:

 24-D (årlige tidsler)
 Escort (brandbæger)
 Glyphosate (siv, californisk siv, californisk

tidsel,histle, fåresvingel)
 Tordon Max (californisk tidsel, brandbæger)

1 : 10 

1 gram : 1 liter
1 : 20 to 1 : 10 

1 : 20 (enkelt 
passage
1 : 40 (dobbelt

passage)
.

Hjælpestoffer
Hjælpestoffer er ingredienser, der tilføres pesticider for at forbedre deres ydeevne.

Brugen af et hjælpestof anbefales i forbindelse med wiping. De forbedrer kapillærvirkningen i tæppet, øger 
viscositeten for et bedre flow af den kemiske opløsning og forbedrer adhæsion og optagelse i planternes 
overflade.

Bland omhyggeligt herbicid og hjælpestof med vand ifølge instruktionerne fra producenterne af herbicid og 
hjælpestof.

Start wiping straks efter at tanken er fyldt op.
Hvis opløsniongen har stået i mere end to timer, skal den omrøres, eller hvis en tank-rørearm findes, 
tændes der for den.
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KALIBRERING

Højdejustering (Eliminator og Winged Eliminator)
Kør wiperen hen over ukrudtet og tjek, at højden er passende. Indstil wiperen så lavt som muligt uden at 
risikere  at beskadige græsset, afgrøden eller rammen. Selvom Eliminatoren er blevet designet til at kunne 
tåle at slå imod jorden, bør den ikke indstilles så lavt, at den kan slå mod jorden. Husk på, at wiperen ikke er 
en bulldozer.

Eliminatoren har fire forskellige højdeindstillinger som vist nedenunder. Trækstangen kan sættes ind i ét af to 
huller og hjulene har fire justeringshuller. Drejemekanismens trækstangskobling/kuglekobling tillader også 
trækstangen at blive sat i omvendt.

På Winged Eliminator enheden har vingerne justerbare støttebjælker for at matche højden af vingerne i 
forhold til centrum af rammen for at give konstant wipinghøjde.
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Højdejustering (Eliminator+)

Laveste indstilling omtrent 
50mm fra wipers til jord

Laveste indstilling omtrent
150 mm fra wipers til jorden

Laveste indstilling omtrent 
250 mm fra wipers til jorden

Laveste indstilling omtrent
350 mm fra wipers til jorden
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5 - 926 ml/minut (30 l/ha) 6 

- 1083 ml/minut (35 l/ha) 7
- 1246 ml/minut (40 l/ha) 

Tilført mængde - Eliminator
Eliminatoren kan indstilles til medium eller stor tilført mængde. For medium tilførte mængder er en flow-plate 
mærket med M (#37) monteret i tilførselslinjen til wiperen. Dette er en standard konfiguration. Hvis en stor 
mængdetilførsel er ønsket, kan en stor  flow plate mærket L (#55) monteres. Flow plate-en i bypass-linjen 
er altid en #63.

Mht. udskiftning af flow plate-en se figuren på side 7. Fjern møtrikken, der forbinder tilførselsrøret fra wiperen til 
det hvide T-stykke. Vær omhyggelig med ikke at tabe tjekventilens si, når møtrikken fjernes. Fjern M (#37) flow 
plate og udskift den med L (#55) flow plate leveret  med sættet af dele. Vær sikker på, at tjekventilens si er på 
plads og udskift så møtrikken.

Indstillingerne af kontrolenheden giver de følgende omtrentlige flow mængder. Der vises også de 
gennemsnitlige tilførte mængder per hektar ved 8 km/t.
Medium mængder (Medium Flow Plate #37)
1 - 120 ml/minut (4 l/ha) 5 - 500 ml/minut (16 l/ha) 6 
2 - 240 ml/minut (7.5 l/ha) - 600 ml/minut (19,5 l/ha) 7
3 - 340 ml/minut (11 l/ha) - 670 ml/minut (21,5 l/ha)
4 - 430 ml/minut (14 l/ha) 

Store mængder (Stor Flow Plate #55)
1 - 240 ml/minut (8,5 l/ha)
2 - 411 ml/minut (13 l/ha) 
3 - 616 ml/minut (20 l/ha) 
4 - 786 ml/minut (25,5 l/ha)

Tilførte mængder – Winged Eliminator.
Winged Eliminator er udstyret med en #52 flow plate (og en  #63 i the bypass-linjen), der leverer 
omtrent 0,53 lpm til center sektionen og 0,2 lpm til hver vinge, når pumpen kører kontinuerligt. Hvis kontrolleren 
bruges med Winged Eliminatoren, vil  flow mængden blive reduceret  proportionalt med indstillingen 
på kontrolleren. Der skulle ikke være noget behov for at ændre flow platen på Winged Eliminatoren. Hvis én 
af vingerne betjenes uafhængigt af de andre, kan justering foretages på kontrolleren for at opretholde 
den ønskede tilførte mængde.

Tilførte mængder – Eliminator+
Eliminator+ er monteret med en #63 flow plate (og en #63 i  bypass-linjen), der leverer omtrent 0,57 Lpm til den 
centrale sektion og 0,48 Lpm til hver vinge, når pumpen kører kontinuerligt med maksimal kraft. Hvis 
kontrolleren bruges  med Eliminator+, vil flowmængden blive reduceret proportionalt med kontrollerens 
indstillinger. Der burde ikke være noget behov for at udskifte flow platen på Eliminator+. Hvis én af vingerne 
betjenes uafhængigt af de andre, kan justering foretages på kontrolleren for at opretholde den ønskede 
tilførte mængde.

Maksimale hastigheder
Eliminatoren kan trækkes med op til 15 km/t. Men ved wiping er de følgende hastigheder fundet at være mere 
effektive:

a. Sparsom skadedyrsangreb på ukrudt, der nemt slåsihjel (f.eks. skotsk tidsel)  -  12 km/t.
b. Meget kraftige  bølgende skadedyrsangreb (f.eks. siv og bregner)  -  5 til 8 km/t.

ADVARSEL
At køre med Eliminatoren ved høj hastighed på ujævnt terræn kan beskadige rammen. Tillad ikke 

Eliminatoren at hoppe eller ramme faststående genstande.
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Indstilling af flow (mængde)
Indstil den elektronisle kontrolenhed i midterste stilling til den første runde. Inspicer visuelt ukrudtet og 
wiperne efter den første runde. Tæpperne skal være fugtige uden at dryppe.

Brug den højere indstilling på den elektroniske kontrol til tæt voksende ukrudt.

Prøver har vist, at kontrolknappen på den elektroniske kontroller sædvanligvis ikke behøver at blive sat højere 
end ‘3’. Husk, at mens tæpperne er våde, tilfører de herbicid til mål-planterne og gør deres arbejde.

VEDLIGEHOLD

Skylning
Skyl tanken og wipersystemet før opbevaring. Sæt kontrolleren til 7, eller kobl pumpen direkte til batterikablet, 
så pumpen kører kontinuerligt.

Skyl én gang med rent ferskvand og sulfo, dernæst to gange med rent vand. Skyl hver gang i fire minutter. 
Under skylleproceduren skylles tæpperne med rent vand for at fjerne evt. snavs og andet.

Tjek for jævnt flow fra alle tæpperne.

Lad tæpperne tørre og opbevar dem så i et tørt skur, hvor der ikke er sollys.

Vask al støv af tæpperne før næste brug.

Sier/filtre
Efter hver brug fjernes møtrikkerne fra T-et i slangesamlingerne, filtrene/sierne  og flow plates tjekkes for 
blokeringer.

FORSIGTIG
Efter at have rengjort flow plates og filtrene vær sikker på, at M flowplaten er der og tjek forbindelsen til tilførselslinjen 
titil  ve flow plates and strainers, ensure that the M flow plate and check valve strainer are fitted intil wiperen og at #63 platen og non-check ventil filteret er monteret i bypasslinjen til tanken.

Undladelse af at installere flow plates og filtre korrekt vil resultere i mangelfuld funktion af wiperen.

Tæpper
Inspicer wiperne jævnligt og udskift, hvis de er slemt slidte eller sønderrevet.

Ramme
Inspicer boltene og stram, hvis de er løse. Brug aldrig wiperen med løse bolte.
På Winged Eliminator og Eliminator+ enheder tjek regelmæssigt tilstanden og indgriben af 
låsemekanismerne, der holder vingerne i lodret position. Låsene skal være i fuldt indgreb med holderne 
på vingerne.

Hjul og dæk
Smør akslerne efter hver brug og tjek dæktrykket. Det korrekte dæktryk er 15 psi (100KPA).
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FEJLFINDING

PROBLEM ÅRSAG HANDLING
Utilstrækkeligt flow fra 
ALLE tæpper

1. Defekt pumpe Returner til leverandør for service
2.Blokeret sugefilter Rens
3. Blokeret flow plate eller filter ved
checkventil på slange til wiper

Rens

4. Knæk på slange Ret ud
Utilstrækkeligt flow fra 
ét tæppe

1. Blokeret sugelinje under tæppe Fjern tæppe og tjek.
Udskift eller rens

2. Blokeret slangeende konnektor
ved basis af gul tæppe rør

Skyl og vask tæpper ned

Ujævn befugtning langs 
et tæppe.

1. Delvis blokering af sugelinje under
tæppet.

Fjern tæppet og tjek sugelinjen.

2.Tæpper ikke ordentligt rengjort Udskift eller rens
Skyl og vask tæpper ned

For meget flow fra 
tæpperne

1. Pumpen kører for længe Reducer pumpeinterval
2. Flow plates ukorrekte Tjek og korriger

Højt initial flow fra 
tæpperne når 
pumpen starter

1.Blokeret  flow plate eller filter
ved check ventil på by-pass
slangen

Rens

Pumpen primer ikke 1. Defekt pumpe Returner til leverandør for service

2. Luft i sugelinje Tjek forbindelser for lækager
Pumpen kører ikke 1. Defekt elektronisk kontroller Returner til leverandør for service

2. Defekt elektrisk forbindelse Tjek forbindelser
3. Defekt pumpe Returner til leverandør for service

Sikring springer hver 
gang der sættes strøm 
til

1. Batterikabel ukorrekt
forbundet

Tjek batteriforbindelser og byt 
om på dem om nødvendigt

ADVARSEL
Brug ikke en sikring, der er større end 10A til Eliminator kontrolleren.



- 19 -

EKSPLODERET DIAGRAM OVER DELE - ELIMINATOR

Kun udskiftningstæpper:
Kort tæppe – 1700-0300 Tæppe-Eliminator-300MM
Langt tæppe – 1700-0530 TæppeEliminator-530MM
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RESERVEDELSLISTE- ELIMINATOR

ITEM NO. ANTAL Part No BESKRIVELSE
1 1 3500-7800 Frame-Wiper-Eliminator-GL 

2 1 1082-2400 Axle-Eliminator G2-LH-ZP 

3 1 1082-2401 Axle-Eliminator G2-RH-ZP 

4 2 6100-4800 Pin-Locking-11x100mm-ZP 

5 4 2840-1290 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M12x90-ZP 

6 4 3170-0012 Fastener-Nut-Nyloc-M12-ZP 

7 2 9200-7500 Wheel-Ribbed-350x8-4 Ply-3 Ribs-BW Series 

8 2 2840-0816 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M8x16-ZP 

9 2 3310-3008 Fastener-Washer-Flat-Fender-M8x32x1.5-ZP 

10 1 2550-2300 Drawbar-Eliminator-ZP 

11 1 8800-3800 Tow-Coupling-Handle-Double Ended-1 7/8" x 50mm-ZP 

12 1 6100-4780 Pin-Locking-10x57mm-ZP 

13 2 1700-2300 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-Outer-300mm 

14 2 1700-1300 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-Inner-300mm 

15 8 1700-1530 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-530mm 

16 24 3300-6100 Fastener-Tek Screw-Hex-12Gx45-Hitek-Fully Threaded-ZP 

17 8 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC (220LG) 

18 1 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC (300LG) 

19 1 6200-9130 Pipe-Fitting-Tee-6 Shankx6 Shankx6 Shank-Plastic 

20 1 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC (300LG) 

21 1 6200-7240 Pipe-Fitting-Quick Release-Valve-1/4BSPM-Brass 

22 1 6200-7210 Pipe-Fitting-Quick Release-Male Connectorx8.5 Shank-Brass 

23 1 6200-7250 Pipe-Fitting-Quick Release-Valve-Stopx8.5 Shank-Brass 

24 1 6200-7200 Pipe-Fitting-Quick Release-Male Connectorx1/4BSPM-Brass 

25 1 6200-9100 Pipe-Fitting-Tee-1/4BSPFx1/4BSPFx1/4BSPF-Plastic 

26 2 6200-7380 Pipe-Fitting-Reducer-11/16UNCMx1/4UNFM-Straight-Plastic 

27 1 3400-5400 Filter-Nozzle Tip-50 Mesh-Plastic 

28 1 3400-5410 Filter-Nozzle-Tip-Incl Check Valve-50Mesh-5PSI-SS Ball-Plastic 

29 1 5300-5100 Nozzle-Plate-Teejet-Orifice-0.063in-SS 

30 1 5300-5000 Nozzle-Plate-Teejet-Orifice-0.055in-SS 

31 1 5300-4800 Nozzle-Plate-Teejet-Orifice-0.037in-SS 

32 2 6200-8220 Pipe-Fitting-Straight-10 Shank-Swivel-Suit Fly Nut-Plastic 

33 2 6200-5550 Pipe-Fitting-Nut-Swivel-11/16UNFF-Plastic 

34 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

35 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

36 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

37 2 2000-2014 Clamp-Hose-Oetiker-Single Ear Stepless-14.5<>7.0mm-S/S 

38 2 2000-0013 Clamp-Hose-Herbi-E-Ratchet-13.1<>15.1mm-Black-Nylon 

39 1 1500-4300 Cable-Electrical-Loom-Eliminator-Control Box 

40 1 3600-1010 Fuse Link-Electrical-Standard Blow-15 Amp-1"x1/4"-Glass 

41 1 6250-3001 Plug-Electrical-2 Pin-Male-20 Amp-With Cover 

42 1 6250-3000 Plug-Electrical-2 Pin-Female-20 Amp-With Cover 

43 2 
1018-3920 LH 

1018-3921 RH 
Adjuster-Height-Eliminator-ZP 

44 8 3310-5012 Fastener-Washer-Flat-Heavy-M12x32x3-Galv 

45 1 2000-4008 Clamp-Hose-Worm Drive-Jubilee-8mm-Stainless 
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Winged Eliminator samle diagram
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Item 
No. QTY. e9 part no e9 beskrivelse

1 1 1018-3920 Adjuster-Height-Eliminator-LH-ZP 

2 1 1018-3921 Adjuster-Height-Eliminator-RH-ZP 

3 2 1018-3940 Adjuster-Height-Eliminator WING SKID-GL 

4 1 1082-2400 Axle-Eliminator G2-LH-ZP 

5 1 1082-2401 Axle-Eliminator G2-RH-ZP 

6 1 1500-4300 Cable-Electrical-Loom-Eliminator-Control Box 

7 4 1700-1300 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-Inner-300mm 

8 14 1700-1530 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-530mm 

9 4 1700-2300 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-Outer-300mm 

10 2 2000-0013 Clamp-Hose-Herbi-E-Ratchet-13.1<>15.1mm-Black-Nylon 

11 2 2000-2014 Clamp-Hose-Oetiker-Single Ear Stepless-14.5<>7.0mm-S/S 

12 1 2000-4008 Clamp-Hose-Worm Drive-Jubilee-8mm-Stainless 

13 1 2550-2300 Drawbar-Eliminator-ZP 

14 2 2840-0816 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M8x16-ZP 

15 1 2840-1075 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M10x75-ZP 

16 4 3077-1025 Fastener-Shoulder Bolt-Cap Head-Socket-M8x10x25-ZP 

17 8 3170-0008 Fastener-Nut-Nyloc-M8-ZP 

18 4 3170-0012 Fastener-Nut-Nyloc-M12-ZP 

19 4 3290-0820 Fastener-Set Screw-Hex-8.8 Grade-M8x20-ZP 

20 3 3290-1275 Fastener-Set Screw-Hex-8.8 Grade-M12x75-ZP 

21 52 3300-6100 Fastener-Tek Screw-Hex-12Gx40-Hitek-Fully Threaded-ZP 

22 2 3310-3008 Fastener-Washer-Flat-Fender-M8x32x1.5-ZP 

23 8 3310-5012 Fastener-Washer-Flat-Heavy-M12x32x3-Galv 

24 4 3310-6008 Fastener-Washer-Flat-M8-ZP 

25 4 3310-6010 Fastener-Washer-Flat-M10-ZP 

26 1 3400-5400 Filter-Nozzle Tip-50 Mesh-Plastic 

27 1 3400-5410 Filter-Nozzle-Tip-Incl Check Valve-50Mesh-5PSI-SS Ball-Plastic 

28 1 3500-7500 Frame-Wiper-Eliminator-Winged-GL 

29 1 3500-7600 Frame-Wiper-Eliminator Wing-LH-GL 

30 1 3500-7601 Frame-Wiper-Eliminator Wing-RH-GL 

31 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

32 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

33 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

34 2 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-Yellow 

35 2 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-Yellow 
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36 1 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-Yellow 

37 14 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC 

38 1 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC (300 Long) 

39 2 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC 

40 2 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC 

41 1 4680-2300 Latch-Eliminator Wing-LH-ZP 

42 1 4680-2301 Latch-Eliminator Wing-RH-ZP 

43 1 5300-4900 Nozzle-Plate-Teejet-Orifice-0.052in-SS 

44 1 5300-5100 Nozzle-Plate-Teejet-Orifice-0.063in-SS 

45 1 6100-4780 Pin-Locking-10x57mm-ZP 

46 2 6100-4800 Pin-Locking-11x100mm-ZP 

47 4 6100-4805 Pin-Locking-SQUARE-11x54x40mm-ZP 

48 2 6200-5550 Pipe-Fitting-Nut-Swivel-11/16UNFF-Plastic 

49 1 6200-7200 Pipe-Fitting-Quick Release-Male Connectorx1/4BSPM-Brass 

50 3 6200-7210 Pipe-Fitting-Quick Release-Male Connectorx8.5 Shank-Brass 

51 1 6200-7240 Pipe-Fitting-Quick Release-Valve-1/4BSPM-Brass 

52 3 6200-7250 Pipe-Fitting-Quick Release-Valve-Stopx8.5 Shank-Brass 

53 2 6200-7380 Pipe-Fitting-Reducer-11/16UNCMx1/4UNFM-Straight-Plastic 

54 2 6200-8220 Pipe-Fitting-Straight-10 Shank-Swivel-Suit Fly Nut-Plastic 

55 1 6200-9100 Pipe-Fitting-Tee-1/4BSPFx1/4BSPFx1/4BSPF-Plastic 

56 1 6200-9130 Pipe-Fitting-Tee-6 Shankx6 Shankx6 Shank-Plastic 

57 2 6200-9130 Pipe-Fitting-Tee-6 Shankx6 Shankx6 Shank-Plastic 

58 1 8800-3800 Tow-Coupling-Handle-Double Ended-1 7/8" x 50mm-ZP 

59 2 9200-7500 Wheel-Ribbed-350x8-4 Ply-3 Ribs-BW Series 
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Samle diagram – Eliminator+
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Reservedelsliste – Eliminator+

Item 
No. ANTAL part no beskrivelse

1 1 1018-3920 Adjuster-Height-Eliminator-LH-ZP 

2 1 1018-3921 Adjuster-Height-Eliminator-RH-ZP 

3 1 1018-4050 Adjuster-Handle-Wiper-Eliminator+-ZP 

4 1 1018-5300 Adjuster-Nut-Wiper-Eliminator+-ZP 

5 1 1018-8795 Adjuster-Thread-Wiper-Eliminator+-ZP 

6 1 1082-2400 Axle-Eliminator G2-LH-ZP 

7 1 1082-2401 Axle-Eliminator G2-RH-ZP 

8 2 1082-2410 Axle-Wiper-Eliminator+-LH/RH-ZP 

9 1 1140-1200 Bearing-Ball-Pillow Block-Drive Axle-Spreaders 

10 5 1140-1210 Bearing-Ball-Pillow Block-Eliminator+ 

11 5 1140-4010 Bearing-Housing-Pillow Block-Eliminator+ 

12 1 1140-4015 Bearing-Housing-Flanged-Eliminator+ 

13 1 1500-4300 Cable-Electrical-Loom-Eliminator-Control Box 

14 4 1700-1300 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-Inner-300mm 

15 22 1700-1530 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-530mm 

16 4 1700-2300 Carpet-Wiper Assembly-Eliminator-Outer-300mm 

17 1 2000-0013 Clamp-Hose-Herbi-E-Ratchet-13.1<>15.1mm-Black-Nylon 

18 3 2000-2014 Clamp-Hose-Oetiker-Single Ear Stepless-14.5<>7.0mm-S/S 

19 1 2000-4008 Clamp-Hose-Worm Drive-Jubilee-8mm-Stainless 

20 4 2050-5600 Clip-P Type-Bracket-19mm-Steel ZPG 

21 2 2150-0025 Collar-Shaft-ID25-ZP 

22 1 2550-2310 Drawbar-Wiper-Eliminator+-GL 

23 4 2840-1110 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M10x110-ZP 

24 4 2840-1265 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M12x65-ZP 

25 1 2840-1280 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M12x80-ZP 

26 4 2840-2100 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M12x100-ZP 

27 11 2840-2120 Fastener-Bolt&Nut-Hex-8.8 Grade-M12x120-ZP 

28 12 2895-1045 Fastener-Cap Head-Allen-Screw-12.9 Grade-M10x45-Galv 

29 2 3010-5200 Fastener-Grub Screw-Socket Head-3/8x3/8-Stainless 

30 4 3077-1280 Fastener-Shoulder Bolt-Cap Head-Socket-M10x12x80-ZP 

31 4 3122-0008 Fastener-Nut-Flanged-Locking-M8-ZPG 

32 4 3170-0008 Fastener-Nut-Nyloc-M8-ZP 

33 8 3170-0010 Fastener-Nut-Nyloc-M10-ZP 

34 21 3170-0012 Fastener-Nut-Nyloc-M12-ZP 

35 2 3205-0400 Fastener-Pin-Roll-3/16"x1 1/4"-Black Steel 

36 4 3290-0620 Fastener-Set Screw - Hex -8.8 Grade-M6x20-ZP 

37 4 3290-0820 Fastener-Set Screw-Hex-8.8 Grade-M8x20-ZP 

38 4 3290-1030 Fastener-Set Screw-Hex-8.8 Grade-M10x30-ZP 

39 2 3290-1225 Fastener-Set Screw-Hex-8.8 Grade-M12x25-ZP 

40 60 3300-6100 Fastener-Tek Screw-Hex-12Gx40-Hitek-Fully Threaded-ZP 

41 28 3310-5012 Fastener-Washer-Flat-Heavy-M12x32x3-Galv 

42 2 3310-5014 Fastener-Washer-Flat-Heavy-M12x50x3-Galv 

43 1 3400-5400 Filter-Nozzle Tip-50 Mesh-Plastic 

44 1 3400-5410 
Filter-Nozzle-Tip-Incl Check Valve-50Mesh-5PSI-SS Ball-
Plastic 

45 1 3500-7500 Frame-Wiper-Eliminator Winged-GL 
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46 1 3500-7810 Frame-Wiper-Eliminator+-GL 

47 1 3500-7815 Frame-Wiper-Eliminator+ WING-LH-GL 

48 1 3500-7816 Frame-Wiper-Eliminator+ WING-RH-GL 

49 1 4050-7900 Handle-Revolving-32 ODx90 Long-Eliminator+ 

50 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

51 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

52 1 4100-0008 Hose-Spray-Delivery-40 Bar-8.5mm ID-Yellow 

53 1 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC (300 Long) 

54 22 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC 

55 2 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC 

56 2 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC 

57 2 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC (300 Long) 

58 3 4100-1006 Hose-Spray-Delivery-7 Bar-6mm ID-PVC 

59 1 4680-2300 Latch-Eliminator Wing-LH-ZP 

60 1 4680-2301 Latch-Eliminator Wing-RH-ZP 

61 1 5200-5350 Machined-Housing-Handle Rod-Eliminator+-ZP 

62 2 5300-5100 Nozzle-Plate-Teejet-Orifice-0.063in-SS 

63 3 6100-4800 Pin-Locking-11x100mm-ZP 

64 2 6200-5550 Pipe-Fitting-Nut-Swivel-11/16UNFF-Plastic 

65 1 6200-7200 
Pipe-Fitting-Quick Release-Male Connectorx1/4BSPM-
Brass 

66 3 6200-7210 
Pipe-Fitting-Quick Release-Male Connectorx8.5 Shank-
Brass 

67 1 6200-7240 Pipe-Fitting-Quick Release-Valve-1/4BSPM-Brass 

68 3 6200-7250 Pipe-Fitting-Quick Release-Valve-Stopx8.5 Shank-Brass 

69 2 6200-7380 
Pipe-Fitting-Reducer-11/16UNCMx1/4UNFM-Straight-
Plastic 

70 2 6200-8220 Pipe-Fitting-Straight-10 Shank-Swivel-Suit Fly Nut-Plastic 

71 1 6200-9100 Pipe-Fitting-Tee-1/4BSPFx1/4BSPFx1/4BSPF-Plastic 

72 3 6200-9130 Pipe-Fitting-Tee-6 Shankx6 Shankx6 Shank-Plastic 

73 2 6900-1000 Quadrant-Wiper-Eliminator+-ZP 

74 1 7400-8000 Rod-Suspension-Wiper-Eliminator+ 

75 1 8190-4100 Spine-Wiper-Eliminator+-GL 

76 2 8292-4100 Stay-Wiper-Eliminator+-GL 

77 1 8800-3800 Tow-Coupling-Handle-Double Ended-1 78 x 50mm-ZP 

78 2 8840-3732 Tube-Gas-Semi Rigid-32mm ID-Yellow-MDPE 

79 2 8840-3732 Tube-Gas-Semi Rigid-32mm ID-Yellow-MDPE 

80 2 8840-3732 Tube-Gas-Semi Rigid-32mm ID-Yellow-MDPE 

81 1 8840-3732 Tube-Gas-Semi Rigid-32mm ID-Yellow-MDPE 

82 1 8840-3732 Tube-Gas-Semi Rigid-32mm ID-Yellow-MDPE 

83 4 9200-7500 Wheel-Ribbed-350x8-4 Ply-3 Ribs-BW Series 


