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Voorwoord
Geachte klant,
U heeft gekozen voor een Dubex-spuitmachine, een kwalitatief hoogwaardige machine die het voor u
mogelijk maakt om uw gewassen optimaal te beschermen en plagen te bestrijden. Wij waarderen en
danken u voor het vertrouwen in ons.
Dubex is een fabrikant van hoogwaardige gewasbeschermingsmachines. Sinds de oprichting in het
jaar 1953 heeft het familiebedrijf, vandaag de derde generatie, zich ontwikkeld tot een
toonaangevend bedrijf op de Midden- en Noord-Europese markt. Maar ook ver buiten de Europese
grenzen mag Dubex zich verheugen in een groeiende belangstelling. Kwaliteit, gebruikersgemak en
opvallende innovaties dragen hier aan bij. Dubex spuitmachines zijn solide en robuust gebouwd om u
langdurig van dienst te zijn.

Gebruikersbeoordeling
Geachte lezer,
Dubex B.V. doet zijn best de handleiding bij de spuitmachines zo duidelijk en compleet mogelijk te
maken. Het gemak en de eenvoud voor de gebruiker staan hierbij voorop. Mocht u ideeën hebben
over een verbetering voor deze handleiding, wij zijn zéér benieuwd. Met uw suggestie helpt u mee
een meer gebruiksvriendelijke handleiding te maken.
Stuurt u uw suggestie graag naar:
info@dubex.com
of:
Dubex bv
Ohmweg 10
9503 GW Stadskanaal
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Inleiding
De Dubex-spuitmachine laat zich eenvoudig bedienen, toch is het verstandig deze handleiding
aandachtig door te lezen alvorens met de spuitmachine aan het werk te gaan. De Dubexspuitmachines kenmerken zich door gebruikersgemak, een solide bouw en opvallende innovaties. De
bediening is logisch en eenvoudig. De elektronische systemen aan de Dubex-spuitmachine hebben
als doel het bedieningsgemak en kwaliteit van het spuitresultaat te bevorderen. Dubex levert
systemen om er voor te zorgen dat u zo min mogelijk aan gewasbeschermingsmiddelen wordt
blootgesteld. Toch is het verplicht u te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften gesteld door de
producent van de gewasbeschermingsmiddelen te houden. De handleiding bevat de verschillende
onderdelen waarin belangrijke informatie voor het gebruik van de Dubex-spuitmachine staat. In het
onderdeel belangrijke informatie zullen veiligheidsvoorwaarden en andere bepalingen besproken
worden. Het onderdeel productbeschrijving is een verklarend hoofdstuk waarin de verschillende
onderdelen van de Dubex-spuitmachine uitgelegd worden. Het hoofdstuk werken met de Dubexspuitmachine geeft uitleg over hoe de spuitmachine gebruikt moet worden. In het laatste hoofdstuk
worden bepaalde voorkomende storingen en mogelijke oplossingen hierbij gegeven.
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1 Belangrijke informatie
In het belang van uw eigen veiligheid en de veiligheid van een ander dient u bij het gebruikt van een
Dubex-spuitmachine het volgende in acht te nemen:
Dubex-spuitmachines zijn ontworpen en gebouwd voor het op een gecontroleerde manier
doseren en uitbrengen van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen door
professionele gebruikers. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
De Dubex spuitmachine is ontworpen en gebouwd voor het gebruik in gewassen waarbij het
gewasbeschermingsmiddel vanaf de bovenzijde wordt toegediend. De machine levert goede
prestaties op hellingen tot 5°. Bij windsnelheden hoger dan 5m/s en temperaturen boven
25°C mag in verband met luchtturbulentie niet meer worden gespoten.
De Dubex-spuitmachine is geschikt voor spuitdrukken van min. 1 bar tot max. 8 bar.
Er moet voor gezorgd worden dat er tijdens het werken met een Dubex-spuitmachine
niemand op het te spuiten perceel aanwezig is en niemand in de nabijheid van de werkende
Dubex-spuitmachine komt.
Alle bedieningsorganen nodig tijdens het spuiten met een Dubex-spuitmachine zijn
bereikbaar vanaf de bestuurdersplaats van de trekker.
Er wordt gewerkt met een tractor die voorzien is van een afsluitbare cabine met
cabinefilters.
Het nuttigen en/of meenemen van levensmiddelen tijdens het werken met een Dubexspuitmachine is niet toegestaan.
De bestuurdersplaats van de trekker wordt nooit verlaten tijdens het spuiten met een Dubexspuitmachine.
Tijdens het vullen van de Dubex-spuitmachine moet de spoorvolging altijd op handbediend
staan.
Controleer wielmoeren regelmatig, in bijzonder na het wisselen van wielen.
In Duitsland is een transportbeveiliging verplicht, deze wordt meegeleverd. De
transportbeveiliging dient gemonteerd te zijn bij transport over de weg. Als geen
transportbeveiliging aanwezig is mag de spoorvolging niet in automatische stand staan.
Zonder schriftelijke toestemming van Dubex B.V. is het gebruik van Dubex-spuitmachines in
combinatie met andere werktuigen niet toegestaan.
Het maken van aanpassingen aan Dubex-spuitmachines is zonder schriftelijke toestemming
van Dubex B.V. niet toegestaan en dus geheel voor eigen risico.
Bij het werken met een Dubex-spuitmachine worden in de meeste gevallen chemicaliën
gebruikt die bij onjuist gebruik schade voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Zorg er voor
dat de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van
toepassing op de gebruikte chemicaliën in acht genomen worden.
Voor het werken met een Dubex-spuitmachine wanneer er gewasbeschermingsmiddelen
gebruikt worden is het verplicht in het bezit te zijn van een licentie gewasbescherming I.
De eigenaar laat alleen mensen met de Dubex-spuitmachine werken die de handleiding
gelezen en begrepen hebben, die vertrouwd zijn met het werken met een Dubexspuitmachine en op de hoogte zijn van de voorschriften voor ongevallenpreventie, veiligheid
en gezondheid.
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De eigenaar zorgt er voor dat waarschuwingspictogrammen op en aan de machine in
leesbare staat zijn en indien nodig vervangen worden.
De gebruiker is verplicht de handleiding gelezen en begrepen te hebben, vertrouwd zijn met
het werken met een Dubex-spuitmachine en op de hoogte te zijn van de voorschriften voor
ongevallenpreventie, veiligheid en gezondheid.
De Gebruiker is verplicht zich te houden aan de door Dubex gestelde veiligheidsvoorschriften
en de op en aan de machine geplaatste waarschuwingspictogrammen te begrijpen en in acht
te nemen.
Als de machine in het buitenland gebruikt wordt dient de gebruiker zich op de hoogte te
stellen van de daar geldende regels en voorschriften.

-

Op het gebied van garantie en aansprakelijkheid gelden de door Dubex gestelde algemene
voorwaarden. Aansprakelijkheid en garantie op het gebied van materiële schade en
persoonlijk letsel zijn uitgesloten wanneer deze zijn ontstaan door een of meerdere van de
volgende oorzaken:
Onjuist gebruik van de Dubex-spuitmachine
Onjuiste montage, inbedrijfname, bediening en onderhoud van en aan de Dubexspuitmachine
Onjuiste reparatie aan een Dubex-spuitmachine
Zonder schriftelijke bevestiging van door Dubex goedgekeurde wijzigingen aan de Dubexspuitmachine
Niet opvolgen van instructies uit de handleiding bij de Dubex-spuitmachine
Het bedienen van een Dubex-spuitmachine waarvan de veiligheidsvoorzieningen defect /
niet werkend zijn, onjuist bevestigd zijn of ontbreken.
Onvoldoende toezicht op aan slijtage onderhevige onderdelen
Door opzet en toedoen van vreemde personen
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1.1

Overzicht waarschuwingspictogrammen

Verklaring en bestelnummer

Pictogram

Tijdens het vullen van de spuitmachine moet
de spoorvolging op handbediend staan
(nederlands).
Bestelnr: st0010

Tijdens het vullen van de spuitmachine moet
de spoorvolging op handbediend staan (duits).
Bestelnr: st0011

Voor het gebruik van de machine handleiding
zorgvuldig lezen.
Bestelnr: st0012

Smeerpunt in aangegeven richting.
Bestelnr: st0005

Geen drinkwater
Bestelnr: st0008
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2 Productbeschrijving
Dit hoofdstuk geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende onderdelen aan de Dubexspuitmachine. Het hoofdstuk is verdeeld in verschillende onderdelen, zo worden het watergedeelte,
hydrauliekgedeelte, luchtgedeelte, constructie en een overzicht van de verschillende bouwgroepen
van de Dubex-spuitmachine. De afbeeldingen in de handleiding kunnen in bepaalde gevallen
enigszins afwijken van de machine in kwestie. Dit heeft er mee te maken dat enige onderdelen een
optie zijn of omwille van het type anders geplaatst.

2.1 Watergedeelte
Het watergedeelte van de Dubex-spuitmachine bestaat uit verschillende onderdelen, van zuigslang
tot spuitdop. In deze paragraaf wordt de werking van verschillende onderdelen uitgelegd en
verklaard. Aan de hand van afbeeldingen wordt duidelijk over welke onderdelen de uitleg gaat.

2.1.1 Zuigslang
Met de zuigslang wordt het water aangezogen. De zuigslang is voorzien van een zuigkorf als
oppervlaktewater gebruikt wordt om de hoofdtank te vullen. Dit is om grove verontreinigingen in het
tankwater te voorkomen. De drijver die bevestigd is aan de zuigkorf zorgt er voor dat deze in diep
water vrij van de bodem blijft, dit om het aanzuigen van verontreiniging van de bodem tegen te
gaan. Voor het aanzuigen uit ondiep water is een speciale zuigkorf leverbaar waarvan één kant
gesloten is. De zuigslang kan ook voorzien zijn van een koppeling wanneer er water uit een bron of
andere watervoorziening getankt wordt.
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2.1.2 Zuigunit
De zuigunit van de Dubex-spuitmachine bestaat uit de koppeling voor de zuigslang en zuigkranen. De
zuigunit bevindt zich aan de linker zijde van de machine. Met de zuigkranen kan worden ingesteld
waar de pompen het water vandaan halen. Standaard wordt een Dubex-spuitmachine geleverd met
handbediende kranen. Als optie zijn elektrisch aangestuurde kranen leverbaar.
Handbediend
De richting waarin het handvat van de zuigkraan staat is de richting waar de vloeistof vandaan
gehaald wordt. Kraan 1 is de kraan voor de mengpomp (roerpomp), met deze kraan wordt gekozen
tussen aanzuigen van water vanuit de zuigslang of aanzuigen van vloeistof vanuit de hoofdtank.
Kraan 2 is de kraan voor de spuitpomp, met deze kraan wordt gekozen tussen aanzuigen van water
vanuit de zuigslang of aanzuigen van vloeistof vanuit de hoofdtank of schoonwatertank. De keuze
voor het aanzuigen van vloeistof vanuit de hoofdtank of schoon water vanuit de schoonwatertank
wordt gemaakt met kraan 3. Kraan 3 is alleen van belang wanneer er gespoten of gereinigd wordt, er
kan dan gekozen worden tussen vloeistof vanuit de hoofdtank of schoonwatertank.

3
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Elektrisch bediend
De elektrische zuigunit heeft de zelfde keuze mogelijkheden als de handbediende zuigunit, het
verschil is dat de elektrische zuigunit op de spuitcomputer bediend moet worden. Kraan 1 is de kraan
voor de mengpomp (roerpomp), hiervoor bestaat de keuze aanzuigen van water vanuit de zuigslang
of aanzuigen van vloeistof vanuit de hoofdtank. Kraan 2 is de kraan voor de spuitpomp, met deze
kraan wordt gekozen tussen aanzuigen van water vanuit de zuigslang of aanzuigen van vloeistof
vanuit de hoofdtank of schoonwatertank. De keuze voor het aanzuigen van vloeistof vanuit de
hoofdtank of schoon water vanuit de schoonwatertank wordt gemaakt met kraan 3. Kraan 3 is alleen
van belang wanneer er gespoten of gereinigd wordt, er kan dan gekozen worden tussen vloeistof
vanuit de hoofdtank of schoonwatertank.

3

2
1
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2.1.3 Zuigfilters
De zuigfilters filteren het water voordat het in de pomp komt, hierdoor wordt de pomp beschermd
tegen vuil dat voor grote slijtage of verstoppingen kan zorgen. Het is noodzakelijk de zuigfilters
regelmatig te controleren. Het aantal keren dat de filters gereinigd moeten worden is sterk
afhankelijk van de kwaliteit van het water en de oplosbaarheid van de gewasbeschermingsmiddelen.
Er zijn verschillende soorten zuigfilters leverbaar:
Type
Mesh 100
Mesh 50
Mesh 32
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2.1.4 Pompen
De 2 pompen in de Dubex-spuitmachine hebben niet beide dezelfde functie. De 2 pompen
onderscheiden zich van elkaar in een mengpomp en een spuitpomp. De mengpomp zuigt de vloeistof
vanuit de volgende wegen aan: Zuigslang-kraan 1 zuigunit-zuigfilter óf hoofdtank-kraan 1 zuigunitzuigfilter. De spuitpomp zuigt de vloeistof vanuit de volgende wegen aan: Zuigslang-kraan 2
zuigunit-zuigfilter óf hoofdtank-kraan 3 zuigunit-kraan 2 zuigunit-zuigfilter óf schoonwatertankkraan 3 zuigunit-kraan 2 zuigunit-zuigfilter.
Er zijn verschillende pompen leverbaar,
hieronder een overzicht van de
verschillende pompen.
Capaciteit
Toerental
300 liter/min
540 toeren/min
260 liter/min
540 toeren/min
210 liter/min
540 toeren/min
Het maximaal toegestane toerental van de
pompen bedraagt 550 toeren/min. De
pompcapaciteit wordt gegeven bij een
bepaalde druk en toerental. Bij een goed
functionerende pomp is de
pompopbrengst weinig afhankelijk van de
druk. De pompopbrengst is wel sterk
afhankelijk van het toerental waarmee de
pomp draait. Boven het maximale
toerental van de pomp stijgt de opbrengst
nauwelijks, echter de slijtage aan de pomp
stijgt wel! Het is raadzaam het oliepeil van
de pompen regelmatig te controleren.
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2.1.5 Persfilter
Het persfilter van een Dubex-spuitmachine is een zelfreinigend filter. Het is hierdoor niet nodig het
filter te reinigen zoals bij de zuigfilters het geval is. Voor het persfilter wordt een filter van 100 mesh
gebruikt, kleur groen.
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2.1.6 Persunit
De persunit van de Dubex-spuitmachine bestaat uit de pers-toevoer, persfilters, ontluchtingskraan,
drukregelaar en pers-uitgang naar achterbrug. De pers-toevoer komt vanaf de spuitpomp naar de
persunit en wordt verdeeld over de 2 persfilters. De vloeistof die gevraagd wordt voor het spuiten
gaat door het persfilter naar de uitgang van de persunit, de vloeistof word daar verdeeld over de
uitgang naar de achterbrug en de uitgang naar een ventielenblok ten behoeve van een
fustenreiniger, spoelbollen of doseerbak. De vloeistof die niet gevraagd wordt gaat niet door het
filter maar langs het filter naar de drukregelaar. Vanaf de drukregelaar gaat de vloeistof naar de
keuze kraan voor extra roering of terug in het zuigfilter.

5
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2.1.7 Drukregelaar
De drukregelaar op de Dubex-spuitmachine heeft een gecombineerde werking, de spuitdruk wordt er
mee ingesteld en het is tevens de overdrukbeveiliging voor de spuitmachine. De spuitdruk kan
worden ingesteld met de + en – schakelaar op het drukregelkastje aan de spuitmachine, in de
spuitcomputer en handmatig met het handpompje op de drukregelaar. De luchtbuffer in de
drukregelaar vangt drukverschillen op waardoor een gelijkmatige spuitdruk ontstaat.
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2.1.8 Roering
De roering in de Dubex-spuitmachine staat standaard altijd aan, er is een mogelijkheid de extra
roering uit te zetten wanneer een middel erg schuimt of de roering minimaal moet zijn. De roering
komt tot stand door middel van de meng buis die over de gehele lengte van de tank op de bodem is
gemonteerd. De pers van de roerpomp staat rechtstreeks in verbinding met de mengbuis. Kraan (4)
voor extra roering aan / uit staat normaalgesproken altijd aan, de pers naar deze keuzekraan (A)
komt vanaf de persunit en dus de spuitpomp. Wanneer de extra roering (B) uitgeschakeld wordt
komt de vloeistof niet via de mengbuis in de tank maar wordt het direct in het zuigfilter van de
spuitpomp geperst (C), hierdoor komt de vloeistof niet in de tank en wordt de schuimvorming tegen
gegaan. Bij machines waarbij een autoflushsysteem1 is geïnstalleerd is er wel de mogelijkheid om de
roering uit te zetten door middel van de spoelbollen. Wanneer de spoelbollen geactiveerd worden
gaat de pers van de roerpomp niet meer naar de mengbuis maar naar de spoelbollen. De vloeistof
die niet naar de spoelbollen gaat wordt geïnjecteerd in het zuigfilter van de roerpomp.

1

Optie
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2.1.9 Hoofdtank
De hoofdtank van de Dubex-spuitmachine is gemaakt van polyethyleen. In de getrokken
spuitmachines van Dubex zijn tanks met de volgende capaciteit beschikbaar: 1800l, 2300l, 3200l,
4000l, 5000l en 6000l. In de hoofdtank is een schoonwatertank geintergreerd, doordat deze tank in
het midden van de hoofdtank is gepositioneerd fungeert hij tevens als slingerschot. De grote Dubexvelton spuitmachine is standaard uitgerust met een rvs tank van 12000 liter. De tankuitloop is
zodanig gevormd dat alle vloeistof kan worden verspoten.
2.1.10 Schoonwatertank
De schoonwatertank in de Dubex-spuitmachine is net als de hoofdtank gemaakt van polyethyleen,
heeft een inhoud van 400 liter (in de junior 250 liter) en is zo vormgegeven dat alle vloeistof uit de
tank gezogen kan worden.
2.1.11 Doseerbak
De doseerbak2 aan de Dubex-spuitmachine is gemaakt van RVS, en kan worden gebruikt om
middelen aan te mengen met water en in de hoofdtank te injecteren. De doseerbak wordt
leeggezogen door middel van een vacuum dat ontstaat. Het bedienen van de verschillende
inspoelmogelijkheden en gecombineerde fustenreiniger in de doseerbak wordt gedaan door middel
van het kraanstel boven de doseerbak.

2

Optie
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2.1.12 Fustenreiniger
De Fustenreiniger aan de Dubex-spuitmachine bevindt zich standaard bij de tankdop van de
hoofdtank. De fustenreiniger kan boven de opening van de tank gedraaid worden, bediening van de
fustenreiniger gebeurt door middel van een kraan bij de fustenreiniger. Wanneer de Dubexspuitmachine is uitgevoerd met een doseerbak is de fustenreiniger hiermee gecombineerd en
bevindt de fustenreiniger zich binnen in de doseerbak.
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2.1.13 Spoelbollen
De spoelbollen zijn aan de binnenkant van de tank geplaatst, bovenin. Wanneer de tank gereinigd
moet worden kunnen de spoelbollen ingeschakeld worden. Bij standaard machines gebeurt dit door
middel van een handbediende kraan naast de kraan van de fustenreiniger boven op de machine. Bij
machines met een doseerbak worden de spoelbollen in- en uitgeschakeld door middel van een
kraanstel boven de doseerbak. Wanneer een spuitmachine is uitgerust met de autoflush optie
worden de spoelbollen elektrisch bediend vanaf de spuitcomputer. Per model verschilt het aantal
spoelbollen. In de kleinste tank is 1 spoelbol geplaatst, in de grote tank 3 spoelbollen. Door het
gebruik van de spoelbollen wordt de tank optimaal schoongespoeld, de tankdop dient gesloten te
zijn wanneer de spoelbollen worden gebruikt.
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2.1.14 Spuitdoppen
De spuitdoppen aan de Dubex-spuitmachine kunnen worden bevestigd zijn aan enkelvoudige
dophouders en meervoudige dophouders. Standaard worden lucht afsluitbare dophouders
geïnstalleerd. Er kunnen enkelvoudig-, drievoudig- en viervoudig-bajonet lucht afsluitbare
dophouders uitgevoerd zijn. Ook is het met de lucht afsluitbare dophouders mogelijk een A-B
schakeling tussen de doppen uit te voeren waarbij de dophouders om de 25 cm geplaatst zijn en om
en om geschakeld worden. Als optie kan de spuitmachine uitgevoerd worden met SELECTOR
elektronische dophouders. Hierbij is het mogelijk enkelvoudig-, tweevoudig-, drievoudig- en
viervoudig-bajonet elektronische dophouders te installeren.
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2.1.15 Ringleiding
De Dubex-spuitmachine beschikt over een ringleiding in combinatie met een spoelklep. De pers
toevoer naar de spuitbomen wordt op de achterbrug na het passeren van de flowmeter verdeeld
over de linker en rechter kant van de spuitmachine. De pers wordt verdeeld over de verschillende
secties in de spuitbomen, aan het uiteinde van deze secties zit een smoorring met daar aan vast de
retourleiding. De retourleiding loopt terug naar de achterbrug en zit aangesloten op een spoelklep.
Wanneer er gespoten wordt sluit de spoelklep, hierdoor is de spuitmachine in staat druk op te
bouwen in de spuitleidingen. Wanneer er gestopt wordt met spuiten opent de spoelklep en wordt de
vloeistof die door de retourleiding komt terug in de hoofdtank geperst. In de afbeelding hieronder is
het waterschema in een spuitboom getekend, de rode en blauwe lijnen zijn de ringleiding.
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2.1.16 Nummering en naamgeving kranen

Kraan 1 = zuigkraan roerpomp
Kraan 2 = zuigkraan spuitpompt
Kraan 3 = tankkeuzekraan
(hoofdtank of schoonwatertank)

5

Kraan 4 = kraan extra roering
aan/uit
Kraan 5 = ontluchtingskraan

3

Kraan 6 = aftapkraan

4
1

2

6
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2.2 Hydrauliekgedeelte
Het hydrauliekgedeelte van de spuitmachine komt bij verschillende handelingen naar voren. In deze
paragraaf worden de verschillende hydraulische onderdelen benoemd en verklaard.

2.2.1 Disselbesturing
De functie van de disselbesturing is om er voor te zorgen dat de Dubex-spuitmachine in staat is door
het zelfde spoor te rijden als de trekker waaraan de spuit gekoppeld is. De disselbesturing komt tot
stand door middel van 2 cilinders die tussen de dissel en het frame geplaatst zijn. Besturen van de
spoorvolging kan handmatig op de spuitcomputer en automatisch doormiddel van sensoren en een
staalkabel (spray control S, basic en comfort terminal) of door middel van een gyroscoop geplaatst op
de achterbrug van de trekker (alleen basic en comfort terminal).
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2.2.2 Fuseebesturing
De fuseebesturing zorgt er voor dat de Dubexspuitmachine in staat is door het zelfde spoor als
de trekker te rijden waaraan de spuitmachine
gekoppeld is. Deze fuseebesturing komt tot stand
door middel van 2 stuurcilinders. De bediening van
de fuseebesturing gebeurt met sensoren en een
staalkabel (spray control S, basic en comfort
terminal) of door middel van een gyroscoop
geplaatst op de achterbrug van de trekker (alleen
basic en comfort terminal). Ook is het mogelijk de
fuseebesturing handmatig te bedienen.

2.2.3 Hydraulische remmen
Wanneer een Dubex-spuitmachine is uitgerust met hydraulische remmen worden de remmen
bediend doormiddel van hydrauliekcilinders. Deze hydrauliekcilinders worden aangestuurd door het
hydraulische remventiel aan de trekker.
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2.2.4 Hydrauliek spuitbomen
De hydrauliek in de spuitbomen is nodig om de spuitmachine in- en uit te klappen en de spuitbomen
op spanning te zetten zodat ze recht blijven tijdens het spuiten. Ook tijdens transport zorgen de
cilinders er voor dat de spuitbomen bij de machine blijven in de transportsteunen. De bediening van
de hydrauliek voor het in en uitklappen gebeurt met de spuitcomputer. De cylinders zijn zo gebouwd
dat ze normaalgesproken eerder verbuigen dan de spuitboom wanneer het gewas of de grond
geraakt wordt. Hiermee wordt voorkomen dat er grote schade optreed aan de constructie van de
spuitmachine.

1

2

2.2.5 Hydrauliek omhoog - omlaag
De cilinder achter op het frame van de Dubexspuitmachine zorgt voor het omhoog en omlaag
doen van het tussenframe en daarmee de
achterbrug en spuitbomen. De hydrauliekcilinder
is enkel werkend en voorzien van een stikstofbol
om schokken op te vangen. Deze
hydrauliekcilinder wordt bediend vanaf de
spuitcomputer.
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2.2.6 Balans
De hydrauliek ten behoeve van de balans wordt op vlak terrein niet gebruikt, de constructie is zo
gebouwd dat de spuitbomen altijd in evenwicht gaan hangen. Wanneer de spuitmachine op een
helling gebruikt wordt kan de balans versteld worden zodat de afstand van de spuitboom tot aan het
gewas aan beide zijden van de spuitmachine gelijk is. Voor het verstellen van de balans wordt een
kleine hydrauliekcilinder gebruikt waarmee de achterbrug verplaatst wordt naar links of rechts. Met
het verstellen van de achterbrug naar links of rechts wordt het middelpunt van de spuitboom
enigszins verlegd. Hierdoor balanceert de spuitboom meer naar links of rechts en kan de afstand tot
de grond gelijk gemaakt worden.
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2.2.7 Load sensing
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2.3 Luchtgedeelte
Het luchtgedeelte bevindt zich in de gehele spuit, in deze paragraaf worden de verschillende
luchtonderdelen beschreven en verklaard.
2.3.1 Lucht afsluitbare doppen
De lucht afsluitbare doppen in een Dubex-spuitmachine worden aangestuurd door luchtdruk die
vanaf een elektronische klep ontstaat of weg valt. Wanneer er geen luchtdruk op de lucht afsluitbare
doppen staat is de dop gesloten en wordt er geen vloeistof doorgelaten. Wanneer er wel luchtdruk
op de lucht afsluitbare doppen staat worden ze geopend en wordt de vloeistof doorgelaten.

2.3.2 Compressor
De compressor zorgt voor de lucht die nodig is voor
het openen van de spuitdoppen bij een
spuitmachine met lucht afsluitbare doppen. Bij
machines waarvan de trekker over lucht beschikt
kan worden gekozen om de compressor niet te
monteren en de luchtvoorziening van de trekker te
gebruiken.
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2.3.3 Luchtremmen
Luchtremmen zijn een optie op de Dubex-spuitmachines, er kan worden gekozen tussen hydraulische
remmen en luchtremmen. De luchtremmen zijn aangesloten op een luchtketel die aan de Dubexspuitmachine is gemonteerd. Deze luchtketel wordt voorzien van lucht door de op de trekker
aanwezige luchtinstallatie.

Dubex B.V.

Document-Nummer: NR0113

Versie: 01-NL (2013)

30

2.3.4 Drukregelaar
De drukregelaar waarmee de spuitdruk wordt geregeld (zie paragraaf 2.1.7) kan op druk gezet
worden met de luchtinstallatie die aanwezig is op de spuitmachine. Elektronische kleppen openen en
sluiten de luchttoevoer naar deze drukregelaar. Ook kan de luchtdruk van de drukregelaar af gehaald
worden door middel van een elektronische klep. De druk in de drukregelaar wordt geregeld met de +
en – schakelaar op het drukregelkastje aan de Dubex-spuitmachine of op de spuitcomputer. De
luchtbuffer in onderdeel 1 (zie afbeelding hieronder) zorgt er voor dat er meer of minder vloeistof
door de retourleiding wordt doorgelaten. Dit zorgt er voor dat de spuitdruk ingesteld kan worden.

1

2.3.5 Luchtvering
De luchtvering op een Dubexspuitmachine komt tot stand door
een luchtzak die tussen de as en het
chassis is gemonteerd. De luchtzak
zorgt voor de verende werking en
kan tevens in hoogte versteld
worden.
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2.4 Constructie
De constructie van de Dubex-spuitmachine bestaat uit verschillende onderdelen, in deze paragraaf
worden de verschillende onderdelen die deel uit maken van de constructie van de Dubexspuitmachine besproken.
2.4.1 Spuitbomen
De spuitbomen van de Dubex-spuitmachine zijn in vele verschillende uitvoeringen beschikbaar. De
gangbare breedtes verschillen van 21 tot 52 meter, op aanvraag zijn vele breedtes mogelijk.

2.4.2 Achterbrug
De achterbrug van de Dubex-spuitmachine biedt plaats aan verschillende technische componenten,
hierbij valt te denken aan de flowmeter en het hydrauliekblok. Ook worden aan de achterbrug de
spuitbomen en verlichting gemonteerd.
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2.4.3 Tussenframe
Het tussenframe bevindt zich tussen het hoofdframe en de achterbrug. Het tussenframe zorgt er
voor dat de achterbrug kan balanceren en omhoog en naar beneden kan. Het is de verbinding tussen
de geleiderails achter aan het hoofdframe en de achterbrug.

2.4.4 Hoofdframe
Het hoofdframe biedt plaats aan de tank, achterbrug, as / assen en dissel. De stevige bouw zorgt er
voor dat de Dubex-spuitmachine een lange levensduur heeft.
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2.5 Overzicht onderdelen van de Dubex-spuitmachine

1 Zuigunit
2 Spuitpomp
3 Roerpomp
4 Hoofdtank
5 Schoonwatertank
6 Spuitboom
7 Achterbrug
8 Persunit
9 Zuigfilters
10 Disselbesturing
11 Zuigslang

6

11

7

9
2
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2.5 Overzicht onderdelen van de Dubex-spuitmachine

6
7

4

5
3
1 Hydrauliekcilinder hoog-laag
2 Afgeknotte driehoek
3 Achterlichten
4 Reflector
5 Hydrauliekblok
6 Balans
7 Ringleiding, toevoer en retour spuitbomen
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2.5 Overzicht onderdelen van de Dubex-spuitmachine
1 Beschermkast hydrauliek en elektronica
2 Luchtketel
3 Hydrauliekcilinder spuitbomen
4 Steunpoot

3

1

4

2
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3 Werken met de Dubex-spuitmachine
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van afbeeldingen uitgelegd hoe de Dubex-spuitmachine gebruikt
moet worden. Hierbij komt een korte beschrijving van de handelingen die moeten worden gedaan
om veilig en effectief gebruik te maken van de Dubex-spuitmachine.

3.1 Aankoppelen
Zorg er voor dat de spuitmachine
vlak gesteld staat, dit kan
doormiddel van het in en uitdraaien
van de steunpoot. De vangmuil van
de trekker moet op dezelfde hoogte
in gesteld worden. Als de hoogte
van de vangmuil en trekoog gelijk is
kan de spuitmachine achter de
trekker bevestigd worden.

Als de spuit achter de trekker is
bevestigd doormiddel van trekoog
of kogelkoppeling is het belangrijk te
controleren of de bevestiging
geborgd is. Vervolgens kunnen de
hydrauliekslangen, remleiding (bij
hydraulische remmen),
luchtleidingen (bij luchtremmen) en
aftakas bevestigd worden. Ook de
kabels voor de voeding en
elektronische bediening van de spuit
kunnen aangesloten worden.
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3.2 Transport

Wanneer de Dubex-spuitmachine
getransporteerd wordt achter de
trekker moeten de
hydrauliekslangen, luchtleidingen
(indien spuitmachine luchtremmen
heeft), aftakas en
verlichtingsstekker aangesloten
worden. Ook de kabels voor de
electronische besturing van de
spuitmachine dienen aangesloten te
zijn.

Tijdens transport van de Dubexspuitmachine zowel achter een
trekker als op een aanhanger of
dieplader moeten de spuitbomen in
de transportsteunen liggen. De
transportsteunen ontlasten de
achterbrug en zorgen er voor dat de
spuitbomen niet uit kunnen
klappen.
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3.3 Vullen hoofdtank

Tijdens het vullen van de hoofdtank
moeten een aantal kranen in een
bepaalde positie staan. Kraan 1 en 2
moeten in de richting van de
zuigslang (A) staan zoals op deze
afbeelding is te zien. Kraan 3 is niet
van belang omdat deze alleen
functioneert als kraan 2 in de
richting van kraan 3 staat. Kraan 4
moet tijdens het begin van het
tanken open staan in richting A,
door kraan 4 in richting A te zetten
wordt het systeem ontlucht. Als het
‘klapperen’ van het systeem voorbij
is kan de kraan in positie B gezet
worden. Kraan 5 is de kraan voor de
extra roering. Door kraan 5 in positie
A te zetten wordt de tank sneller
gevuld doordat de pers van kraan 5
dan naar de tank gaat in plaats van
rechtstreeks terug in het zuigfilter.
Wanneer de kranen goed staan kan
de aftakas op 540 toeren per minuut
ingeschakeld worden.

B5
A

3
4

B

A

B
B

1

2
A

A

3.4 Vullen Schoonwatertank
De kleine kogelkraan onder aan de
zuigunit is bedoeld voor het vullen
van de schoonwatertank. Deze tank
moet worden gevuld met
leidingwater. Door een slang op
deze kraan aan te sluiten en de
kraan open te zetten wordt de
schoonwatertank gevuld. Het vullen
van de schoonwatertank kan ook
door de vuldop aan de zijkant van de
schoonwatertank.
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3.5 Toevoegen vloeibare middelen

Het toevoegen van vloeibare
middelen in de hoofdtank gebeurt
normaalgesproken door de tankdop.
Bij een machine die uitgevoerd is
met een doseerbak aan de zijkant
kunnen de vloeibare middelen
hierdoor worden toegevoegd.

Wanneer de vloeibare middelen zijn
toegevoegd kan de verpakking
gereinigd worden met de
fustenreiniger.

Kraan 1 aan de middelenbak op de
spuit dient voor de bediening van de
fustenreiniger. In positie B is de
fustenreiniger uitgeschakeld, in
positie A is de fustenreiniger
ingeschakeld. Voor het gebruik van
de fustenreiniger moeten de
pompen van de spuit ingeschakeld
zijn en de kranen van de zuigunit op
spuiten staan.

Dubex B.V.
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3.6 Toevoegen vaste middelen (poeder)
Het toevoegen van vaste middelen
(poeder) in de hoofdtank gebeurt
normaalgesproken door de tankdop.
Bij een machine die uitgevoerd is
met een doseerbak aan de zijkant
kunnen de middelen hierdoor
worden toegevoegd.

Wanneer de vaste middelen zijn
toegevoegd kan de verpakking
gereinigd worden met de reiniger.

Kraan 1 aan de middelenbak op de
spuit dient voor de bediening van de
fustenreiniger. In positie B is de
fustenreiniger uitgeschakeld, in
positie A is de fustenreiniger
ingeschakeld. Voor het gebruik van
de fustenreiniger moeten de
pompen van de spuit ingeschakeld
zijn en de kranen van de zuigunit op
spuiten staan.
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3.7 Fustenreiniger
De fustenreiniger is standaard
boven de tank geplaatst en kan
worden bediend doormiddel van
een kraan aan de middelenbak,
rechts boven in de foto’s zichtbaar.

Hiernaast zichtbaar: opzetstuk voor
het reinigen van jerrycans

Hiernaast zichtbaar: opzetstuk voor
het reinigen van zakken
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Als optie is een doseerbak met
geïntegreerde fustenreiniger aan de
linkerzijde van de Dubexspuitmachine leverbaar. De
fustenreiniger bevindt zich in dit
geval dus in de doseerbak.

Tijdens het gebruik van de
fustenreiniger moeten de kranen
van de zuigunit staan zoals op de
foto te zien is:
Kraan 1 in positie B
Kraan 2 in positie B
Kraan 3 in positie A

B
B
1
A
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3.8 Uitklappen
Til de spuitbomen uit de
transportsteunen.

Zorg er voor dat de spuibomen in de
hoogste stand staan, de achterbrug
tegen de aanslagpunten boven de
achterbrug aan.

Klap de spuit uit. Let er hierbij op dat
er genoeg ruimte is om de spuitbomen
uit te klappen en zorg er voor dat er
niemand in de buurt van de
spuitmachine staat.
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3.9 Spuiten
Om te spuiten met de Dubexspuitmachine moeten de pompen
ingeschakeld zijn. De kranen van de
zuigunit moeten staan zoals op de
foto hiernaast te zien is:
Kraan 1 in positie B
Kraan 2 in positie B
Kraan 3 in positie A of B*
Kraan 5 in positie B*
*Met kraan 3 kan worden gekozen
tussen spuiten met vloeistof vanuit
de hoofdtank of schoonwatertank.
*Wanneer kraan 5 niet in positie B
staat wordt er geen spuitdruk
opgebouwd, de vloeistof gaat dan
langs deze kraan terug in de
hoofdtank in plaats van naar de
achterbrug.

B5
A
B
B
1
A

3

A

B
2
A

De spuitdruk kan ingesteld worden
met de drukregelaar. Dit kan
handmatig met het handpompje,
met de + en – schakelaar op het
drukregelkastje aan de Dubexspuitmachine en (automatisch) op
de spuitcomputer.
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3.10 Inklappen
Zorg er voor dat de spuibomen in de
hoogste stand staan, de achterbrug
tegen de aanslagpunten bovenop de
achterbrug aan.

Klap de spuit in. Let er hierbij op dat
de spuitbomen geheel tegen het frame
zijn ingeklapt.

Laat de spuitbomen zakken in de
transportsteunen.
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Let op dat de spuitbomen op de
juiste manier in de transportsteunen
rusten.

3.11 Roering

De roering in de tank van de Dubexspuitmachine komt tot stand door
een roerpomp die aangesloten is op
een mengbuis onder in de tank. De
roering treed in werking zodra de
pompen worden ingeschakeld. Deze
roering is permanent en kan niet
uitgeschakeld worden. Naast deze
roering kan er extra roering
ingeschakeld worden. Dit gebeurt
met de keuzekraan 4 (extra roering
aan/uit)
Extra roering aan:
Kraan 4 in positie B
Extra roering uit:
Kraan 4 in positie C
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3.12 Reinigen
Het inwendig reinigen van de Dubex-spuitmachine bestaat uit verschillende stappen, in de
paragrafen hierna wordt uitgelegd hoe de tank van de Dubex-spuitmachine gereinigd moet worden.
3.12.1 Reinigen tank handmatig
Reinigen tank door middel van de
spoelbollen met schoon water:
Kraan 1 in positie B
Kraan 2 in positie B
Kraan 3 in positie B
Kraan 5 in positie B

B5
A
B
4

B
1
A

Kraan 4 in positie C, de extra roering
is nu uitgeschakeld om schoon
water te besparen. De kranen staan
nu goed ingesteld om de tank te
reinigen, de pompen kunnen
ingeschakeld worden.

3

A

B
2
A

4
C

B
A
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Reinigen van de tank gebeurt door
middel van de spoelbollen. Bij
standaard machines kunnen de
spoelbollen bediend worden
doormiddel van een kraan aan het
middelenrek bij de tankdop van de
hoofdtank.

De bediening van de spoelbollen
gebeurt door middel van een
kogelkraan, in positie B is de kraan
gesloten, in positie A zijn de
spoelbollen aan.

A
B
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3.12.2 Reinigen tank autoflush
Het autoflush systeem wordt
aangestuurd vanaf de
spuitcomputer, de keuze tussen
mengbuis of spoelbollen in
combinatie met retour naar
zuigfilter wordt door een elektrische
kraan uitgevoerd.
Op de afbeelding hiernaast is de
autoflushkraan te zien.

Autoflush in combinatie met een
elektrisch aangestuurde zuigunit
werkt in grote lijnen het zelfde als
een handbediende zuigunit. De
bediening van de kranen geschiedt
echter vanaf de spuitcomputer in
plaats van handmatig.

B 5
A
3

Voor het reinigen van de tank met
het autoflush systeem moeten de
zelfde stappen gevolgd worden als
het reinigen van de tank zonder
autoflush, de bediening geschiedt
echter deels of geheel op de
spuitcomputer.
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3.12.3 Reinigen leidinen
Het reinigen van de leidingen van de
Dubex-spuitmachine:
Kraan 1 in positie B
Kraan 2 in positie B
Kraan 3 in positie B
Kraan 4 in positie C
Kraan 5 in positie B
Pompen inschakelen en alle secties
laten spuiten door middel van de
spuitcomputer.

B5
A

4
B
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3.13 Aftappen

Aftapkraan 6 is gesloten

6

A

B

Aftappen hoofdtank van de Dubexspuitmachine:
Kraan 6 in positie A

6

A

B
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3.14 Onderhoud
Het onderhoud is ook bij een Dubex-spuitmachine niet te voorkomen, het goed schoon houden en
tijdig onderhoud plegen zorgt er voor dat de levensduur van de Dubex-spuitmachine verlengd wordt.
In de volgende paragrafen wordt informatie gegeven over onderdelen aan de Dubex-spuitmachine
die enige onderhoud vragen.
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3.14.1 Smeerpunten
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3.14.2 Winterklaar maken
Bij het winter klaar maken van de spuit is het belangrijk de volgende dingen in acht te nemen:



Zorg er voor dat de spuitmachine goed schoon is: tank, leidingen en doppen goed
doorgespoeld met schoon water.
Zorg er voor dat de spuitmachine doorgespoeld is met antivries. De beste manier om de
spuitmachine door te spoelen met antivries is door de antivries in de hoofdtank te doen en
de spuitmachine kort te laten spuiten. Door dit te doen kan u er zeker van zijn dat de
antivries door alle leidingen van de spuitboom gepompt is. Verder kunnen de spoelbollen
nog kort aan en uitgezet worden zodat ook hier de antivries door de leidingen is geweest.
Tevens moet de leiding naar de manometer waarop de spuitdruk af te lezen is doorgespoeld
worden met antivries, dit kan worden gedaan door de slang van de manometer af te halen
tijdens het spuiten, hierdoor wordt er voor gezorgd dat ook deze leiding beschermd is tegen
vorst. De overtollige antivries kan in de hoofdtank blijven zitten tot na de winter. Wanneer
de spuitmachine weer voor het eerst gebruikt moet worden is het verstandig de
spuitmachine van te voren een te reinigen met schoon water.

3.14.3 Slijtdelen
De Dubex-spuitmachine zo onderhoudsarm mogelijk geconstrueerd, toch zijn er enkele slijtdelen aan
de machine. De slijtdelen moeten regelmatig gecontroleerd worden op slijtage en indien nodig
vervangen worden. Hieronder een lijst van enkele slijtdelen aan de Dubex-spuitmachine.







Nylonrollen in geleiderails achterbrug
Kogelkranen zuig / pers unit
Kleppen in pomp
Membranen in pomp
Membraan in drukregelaar
Remvoering

3.14.4 Controle
Controleer de Dubex-spuimachine regelmatig op de volgende onderdelen / gebreken:












Wielmoeren
Oliepeil van de pompen
Constructie op scheuren
Lekkages
Staalkabels strak
Lak op beschadigingen en werk deze zo snel mogelijk bij, dit voorkomt roest
Spuitbeeld, doppen reinigen indien nodig
Zuigfilter dagelijks en overige filters regelmatig reinigen
Remvoering van geremde spuitmachines
Houd de spuitmachine goed schoon, tijdens schoonmaken constateert u snel eventuele
gebreken.
Algemene staat van de machine, is veilig en verantwoord werken mogelijk?
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4 Storingen
Hieronder een lijst met voorkomende storingen en eventuele oplossingen.
Pompopbrengst niet voldoende
Oorzaak:
Zuigfilter / zuigfilters verstopt
Pomp zuigt lucht aan

Aanzuighoogte te groot
Verstopte aanzuigaansluiting in de hoofdtank

Lekkende of vastzittende kleppen
Kapotte klepveren
Kapotte klephuizen

Er komt geen druk op de spuitleiding
Oorzaak:
Spoelklep blijft open staan
Ontluchtingskraan (5) persunit staat nog open
(§2.1.6 Persunit)
Drukregelaar defect
Perskleppen pomp sluiten niet goed

Onregelmatig spuitbeeld
Oorzaak:
Versleten spuitdoppen
Doppen hangen niet recht
Spuitboom hangt niet recht
Verstopte dop

Moeilijk draaiende kraan
Oorzaak:
Spuitmiddel of vuil tussen de kraan
Uitgezette O ring(en)
Kogel in kraan is beschadigd
.
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Oplossing:
Zuigfilters reinigen en indien nodig vervangen
Controleren zuigleiding pomp-zuigunit,
zuigkranen zuigunit, koppeling zuigslang of
zuigslang op lekkages.
Andere vullocatie kiezen
Controleren door zuigslang in hoofdtank te
hangen en spuit op vullen te zetten, nu proberen
te spuiten. Resultaat nu wel goed?aanzuigaansluiting hoofdtank is verstopt.
Oplossing: verstopping weghalen,
aanzuigaansluiting reinigen.
Kleppen vervangen
Klepveren vervangen
Klephuizen vervangen

Oplossing:
Controleren en indien nodig vervangen
Ontluchtingskraan dicht draaien
Membraan drukregelaar controleren,
drukregelaar vervangen
Controleren, eventueel vuil verwijderen,
kleppen, klepveren en/of klephuizen vervangen

Oplossing:
Vervang alle spuitdoppen
Recht hangen door middel van verdraaien van
spuitleiding
Betreffende secties bijstellen
Dop losdraaien en reinigen

Oplossing:
Kraan reinigen
O ringen vervangen
Kogel vervangen
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Olie in pomp is grijs/wit
Oorzaak:
Lekkende membraan/membranen

Oplossing:
Alle membranen vervangen

Storing aan elektrische lucht-drukregelaar
Oorzaak:
Luchtlekkage
Ventiel zit nog in de drukregelaar
Aanstuurklepje van drukregelaar verontreinigd
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Oplossing:
Slangklemmen aandraaien of defecte
onderdelen vervangen
Ventiel uit de drukregelaar halen en slang
opnieuw bevestigen
Klepje demonteren, reinigen en opnieuw
monteren.
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5 Bijlagen
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