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Voorwoord
Geachte klant,
U heeft gekozen voor een APDubex-spuitmachine, een kwalitatief hoogwaardige machine waarmee u
uw gewassen optimaal kunt beschermen en plagen te bestrijden. Wij waarderen en danken u voor
het vertrouwen in ons.

Gebruikersbeoordeling
Geachte lezer,
APDubex 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@apdubex.com
en naar
verkoop@apdubex.com
Of:
APDubex B.V.
Ohmweg 10
9503 GW Stadskanaal
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Inleiding
De APDubex-spuitmachine laat zich gemakkelijk bedienen. De APDubex-spuitmachines kenmerken
zich door gebruikersgemak, een solide bouw en opvallende innovaties. De bediening is logisch en
eenvoudig. Toch is het verstandig deze handleiding aandachtig door te lezen alvorens met de
spuitmachine aan het werk te gaan.
De elektronische systemen aan de APDubex-spuitmachine hebben als doel het bedieningsgemak en
kwaliteit van het spuitwerk te bevorderen. APDubex levert systemen om ervoor 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 APDubex-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 APDubex-spuitmachine uitgelegd worden.
Het hoofdstuk werken met de APDubex-spuitmachine 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 anderen dient u bij het gebruik van een
APDubex-spuitmachine het volgende in acht te nemen:
●

APDubex-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 APDubex spuitmachine is ontworpen en gebouwd voor het gebruik in gewassen waarbij
het gewasbeschermingsmiddel vanaf de bovenzijde wordt toegediend. Bij windsnelheden
hoger dan 5m/s en temperaturen boven 25°C mag in verband met luchtturbulentie niet meer
worden gespoten.

●

De APDubex-spuitmachine is geschikt voor spuitdrukken tussen 1 bar en 8 bar.

●

Er moet voor gezorgd worden dat er tijdens het werken met een APDubex-spuitmachine
niemand op het te spuiten perceel aanwezig is en niemand in de nabijheid van de werkende
APDubex-spuitmachine komt.

●

Alle bedieningsorganen die nodig zijn tijdens het spuiten met een APDubex-spuitmachine zijn
bereikbaar vanaf de bestuurdersplaats van de trekker.

●

Er dient te worden gewerkt met een tractor die voorzien is van een gesloten cabine met
cabinefilters.

●

Het nuttigen en/of meenemen van levensmiddelen tijdens het werken met een spuitmachine
is niet toegestaan.

●

De bestuurdersplaats van de trekker wordt nooit verlaten tijdens het spuiten met een
APDubex-spuitmachine.

●

Tijdens het vullen van de spuitmachine moet de spoorvolging altijd op handbediend staan.

●

Trek wielmoeren regelmatig na, in bijzonder na het wisselen van wielen, maar minimaal
iedere 50 uur.

●

Zonder schriftelijke toestemming van APDubex Europe B.V. is het gebruik van APDubexspuitmachines in combinatie met andere werktuigen niet toegestaan.

●

Het maken van aanpassingen aan APDubex-spuitmachines is zonder schriftelijke
toestemming van APDubex Europe B.V. niet toegestaan en dus geheel voor eigen risico.

●

Bij het werken met een APDubex-spuitmachine worden in de meeste gevallen chemicaliën
gebruikt die bij onjuist gebruik schade voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Zorg ervoor
dat de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van
toepassing op de gebruikte chemicaliën in acht genomen worden.

●

Voor het werken met een APDubex-spuitmachine wanneer er gewasbeschermingsmiddelen
gebruikt worden is het verplicht in het bezit te zijn van een licentie gewasbescherming.
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●

De eigenaar laat alleen mensen met de APDubex-spuitmachine werken die de handleiding
gelezen en begrepen hebben, die vertrouwd zijn met het werken met een APDubexspuitmachine en op de hoogte zijn van de voorschriften voor ongevallenpreventie, veiligheid
en gezondheid.

●

De eigenaar zorgt ervoor 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 APDubex-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 APDubex 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.

●

Tijdens transport en bij het oprijden of afrijden van het perceel dient de besturing
uitgeschakeld te zijn.

●

De APDubex landbouwspuit is voorzien van een dubbelleiding lucht remsysteem. Een dubbel
leiding remsysteem is verplicht. APDubex kiest standaard voor luchtremmen.

●

Op het gebied van garantie en aansprakelijkheid gelden de door APDubex 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 APDubex-spuitmachine

-

Onjuiste montage, in bedrijf name, bediening en onderhoud van en aan de APDubexspuitmachine

-

Onjuiste reparatie aan een APDubex-spuitmachine

-

Zonder schriftelijke bevestiging van door APDubex goedgekeurde wijzigingen aan de
APDubex-spuitmachine

-

Niet opvolgen van instructies uit de handleiding bij de APDubex-spuitmachine

-

Het bedienen van een APDubex-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
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 APDubexspuitmachine. Het hoofdstuk is verdeeld in verschillende onderdelen, zo worden het watergedeelte,
hydrauliekgedeelte, luchtgedeelte, constructie en een overzicht van de verschillende bouwgroepen
van de APDubex-spuitmachine. De afbeeldingen in de handleiding kunnen in bepaalde gevallen
afwijken van de machine in kwestie, omdat een aantal onderdelen een extra optie zijn of omdat ze
niet op ieder type machine hetzelfde geplaatst kunnen worden.

2.1 Watergedeelte
Het watergedeelte van de APDubex-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
Zuigen uit open water is op veel plaatsen niet toegestaan. APDubex adviseert het gebruik van
drinkwater vanwege de risico’s van ziektekiemen en vervuiling. Als U gebruik maakt van hydranten
zijn hiervoor aangepaste vulunits beschikbaar, die het risico van terugstromen uitsluiten.
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 ervoor 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. APDubex kan de volgende types leveren:
“Storz”koppelingen (veel door brandweer gebruikt) of Camlock koppelingen. Afhankelijk van de
pomptypes zijn deze 2, 2,5 of 3”.
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2.1.2 Zuigunit
De zuigunit van de APDubex-spuitmachine bestaat uit de koppeling voor de zuigslang en zuigkranen.
De zuigunit bevindt zich aan de linkerzijde van de machine. Met de zuigkranen kan worden ingesteld
waar de pompen het water vandaan halen. Standaard wordt een APDubex-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 in gebruik tijdens het spuiten en het reinigingsproces.
In de getoonde positie komt de vloeistof in het algemeen uit de hoofdtank. De Kranen bevinden zich
achter de deur linksvoor.
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Elektrisch bediend
De elektrische zuigunit heeft dezelfde keuzemogelijkheden 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 in gebruik
tijdens het spuiten en het reinigingsproces. De kranen bevinden zich achter de deur linksvoor.
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2.1.3 Zuigfilters
De Zuigfilters bevinden zich onder het bordes recht achter de metalen deur. 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:

3

Merk
Arag
Arag
Arag
Arag
Arag

Bestelnummer
F503Y
F503**
F503W*
F504B**
F504R*

Type
Mesh 80
Mesh 50
Mesh 32
Mesh 50
Mesh 32

Categorie
Fijn
Gemiddeld
Grof
Gemiddeld
Grof

1

Kleur
Geel
Blauw
Rood
Blauw
Rood

2

Afmeting
 110 x 200 L
 110 x 200 L
 110 x 200 L
 110 x 287 L
 110 x 287 L

*Wordt niet geadviseerd. Hierdoor kan het zijn dat andere onderdelen vaker vervangen moeten
worden.
** Standaard geleverd. APDubex adviseert dit te blijven gebruiken voor optimale werking.
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2.1.4 Pompen
Op een machine met 2 pompen wordt de voorste gebruikt voor het spuiten en de achterste voor de
roering. De roerpomp zuigt de vloeistof vanuit de volgende wegen aan: Zuigslang-kraan 1 zuigunitzuigfilter óf hoofdtank-kraan 1 zuigunit-zuigfilter.
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 schoonwatertank-kraan 3 zuigunitkraan 2 zuigunit-zuigfilter.
Er zijn verschillende pompen leverbaar, hieronder een overzicht van de verschillende pompen.

Capaciteit
300 liter/min
260 liter/min
210 liter/min

Toerental
540 toeren/min
540 toeren/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 en indien nodig bij te vullen. Als de olie grijs of waterig wordt is er een
membraan kapot. Spuit dan niet verder, anders kan de pomp stuk lopen.
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2.1.5 Persfilter
Het persfilter van een APDubex-spuitmachine is een “zelfreinigend” filter. Deze hoeft slechts
incidenteel te worden gereinigd. Voor het persfilter wordt gewoonlijk een groene zeef van 100 mesh
gebruikt.
Merk
Banjo
Arag

Bestelnummer
F901**
F330AB**

Type
Mesh 100
Mesh 100

Categorie
Fijn
Fijn

Kleur
Groen
Groen

Afmeting
 66 x 177 L
 66 x 220 L

** Standaard geleverd. APDubex adviseert deze te gebruiken voor optimale werking.
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2.1.6 Persunit
De persunit van de APDubex-spuitmachine bestaat uit de pers-toevoer, persfilter, ontluchtingskraan,
drukregelaar en pers-uitgang naar achterbrug. De pers-toevoer komt vanaf de spuitpomp naar de
persunit en gaat naar 1 groot persfilter. De vloeistof die gebruikt wordt voor het spuiten gaat door
het persfilter naar de uitgang van de persunit, de vloeistof wordt daar verdeeld over de uitgang naar
de achterbrug en de uitgang naar een ventielenblok ten behoeve van een fustenreiniger,
spoelschijven of doseerbak. De overige vloeistof 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.

Zwart: Ontluchten
Rood: Spuitpistool
Geel: Spoelschijven
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2.1.7 Drukregelaar
De drukregelaar op de APDubex-spuitmachine heeft een gecombineerde werking, de spuitdruk wordt
er mee ingesteld en het is ook de overdrukbeveiliging voor de spuitmachine. De spuitdruk wordt
ingesteld met de + en – schakelaar op het drukregelkastje aan de spuitmachine, en in de
spuitcomputer. De bufferende werking in de drukregelaar zorgt voor een gelijkmatige spuitdruk.
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2.1.8 Roering
Spuitmachine met 1 pomp,
De vloeistof wat niet wordt gebruikt om te spuiten wordt gebruikt voor de roering. De roering komt
tot stand door middel van de roer buis die over de gehele lengte van de tank op de bodem is gemonteerd. De Roering kan in en uitgeschakeld worden door kraan 4, (Let op als roering uitgeschakeld is,
word spuitvloeistof niet geroerd en kunnen middelen uitzakken waardoor spuitschade kan ontstaan) positie C roering aan en Positie B roering uit.
De roering kan uitgeschakeld worden wanneer er minder dan 200L water in de tank zit en het middel
erg schuimt of tijdens het reinigen van de spuitmachine. Tijdens vullen moet de roering aanstaan.
Spuitmachine met 2 pompen,
De roering komt tot stand door middel van de roer buis die over de gehele lengte van de tank op de
bodem is gemonteerd. De Pers van de roerpomp (2e pomp) staat rechtstreeks in verbinding met de
roer buis, Wanneer de tank bijna leeg is zal het zuigpunt van de roerpomp boven het vloeistof niveau komen waardoor de roer buis niet meer roert, op deze manier wordt schuimvorming zoveel
mogelijk voorkomen.
De vloeistof wat niet wordt gebruikt om te spuiten wordt gebruikt voor extra roering. De extra roering kan in en uitgeschakeld worden door kraan 4, positie C roering aan en positie B roering uit.
De extra roering kan uitgeschakeld worden wanneer er minder dan 200L water in de tank zit en het
middel erg schuimt of tijdens het reinigen van de spuitmachine. Tijdens vullen moet de extra roering
aanstaan.
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2.1.9 Hoofdtank
De hoofdtanks van de APDubex-spuitmachine zijn gemaakt van polyethyleen. In de getrokken
spuitmachines van APDubex zijn tanks met de volgende capaciteit beschikbaar: 2300l, 3200l, 4000l,
5000l en 6000l. In de hoofdtank is een schoonwatertank geïntegreerd, doordat deze tank in het
midden van de hoofdtank is gepositioneerd fungeert hij ook als slingerschot. Bij de Junior bevindt de
schoonwatertank voor aan de bovenzijde. De APDubex-Maxtor spuitmachine is standaard uitgerust
met een rvs-tank van 16000 liter. De tankuitloop is zodanig gevormd dat alle vloeistof kan worden
verspoten.

2.1.10 Schoonwatertank
De schoonwatertank in de APDubex-spuitmachine is evenals 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 doseerbak1 aan de APDubex-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 vacuüm dat ontstaat. Het bedienen van de verschillende
inspoelmogelijkheden en gecombineerde fustenreiniger in de doseerbak wordt gedaan door middel
van het kraanstel op de vul/spoelbak

1 Optie
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2.1.12 Fustenreiniger
De Fustenreiniger aan de APDubex-spuitmachine bevindt zich bij de tankdeksel 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 APDubex-spuitmachine 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 Spoelschijven
De spoelschijven zijn aan de binnenkant van de tank geplaatst, bovenin. Bij het reinigen van de spuit
worden de spoelschijven ingeschakeld. Bij standaard machines gebeurt dit door middel van een
handbediende kraan naast de machine. Bij machines met een doseerbak worden de spoelschijven inen uitgeschakeld door middel van een kraanstel op de doseerbak. Wanneer een spuitmachine is
uitgerust met de Ecoflush¹ of DCS¹ worden de spoelschijven elektrisch bediend vanaf de
spuitcomputer. Per model verschilt het aantal spoelschijven. In de kleinste tank is 1 spoelbol
geplaatst, in de grote tank 3 spoelschijven. Door het gebruik van de spoelschijven wordt de tank
optimaal schoongespoeld, de tankdeksel dient gesloten te zijn wanneer de spoelschijven worden
gebruikt.

1 Optie
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2.1.14 Spuitdoppen
De spuitdoppen aan de APDubex levert zijn: enkelvoudige dophouders en meervoudige dophouders.
Standaard worden pneumatisch geschakelde 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 de EDS-module van Muller. Dit houdt in dat er per dop
afgesloten kan worden.
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2.1.15 Ringleiding
De APDubex-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 rechterkant van de spuitmachine. De pers wordt verdeeld over de verschillende
secties in de spuitbomen, aan het uiteinde van deze secties zit een smoorring met daaraan 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 spuitpomp
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
In deze paragraaf worden de verschillende hydraulische onderdelen benoemd en verklaard.

2.2.1 Disselbesturing
De functie van de disselbesturing is om ervoor te zorgen dat de APDubex-spuitmachine in staat is
door hetzelfde 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 een gyroscoop
geplaatst op de achterbrug van de trekker. De besturing is standaard proportioneel gestuurd.
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2.2.2 Fuseebesturing
De fuseebesturing zorgt ervoor dat de APDubex-spuitmachine in staat is door hetzelfde spoor als de
trekker te rijden waaraan de spuitmachine gekoppeld is. Deze fuseebesturing komt tot stand door
middel van 1 of 2 stuurcilinders. De bediening van de fuseebesturing gebeurt door middel van een
gyroscoop geplaatst op de achterbrug van de trekker. Ook is het mogelijk de fuseebesturing
handmatig te bedienen. De besturing is standaard proportioneel gestuurd.

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 geblokkeerd blijven tijdens het spuiten. Ook tijdens transport zorgen
de cilinders i.c.m. de gestuurde terugslagklep ervoor dat de spuitbomen bij de machine blijven in de
transportsteunen. De bediening van de hydrauliek voor het in en uitklappen gebeurt met de
spuitcomputer.
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2.2.5 Hydrauliek omhoog - omlaag
De hef cilinder achter op het frame van de APDubex-spuitmachine zorgt voor het omhoog en omlaag
kunnen doen van het tussenframe en daarmee de achterbrug en spuitbomen. De hefcilinder is enkel
werkend en voorzien van een accumulator om schokken op te vangen. Deze hefcilinder wordt
bediend vanaf de spuitcomputer.
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2.2.6 Balansverstelling
De balansverstelling 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 het zwaartepunt wordt verschoven, 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
parallel aan het oppervlak gemaakt worden.

APDubex B.V.

Document-Nummer: NR 2001

Versie: 01-NL (2021)

28

2.2.7 Load sensing
Als optie kunt een Load Sense aansluiting aanschaffen¹. Met een kraan wordt geschakeld tussen LS
en OS (open center). Deze kraan vindt u achter de metalen deur recht voor onder het bordes.
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2.3 Luchtgedeelte
In deze paragraaf worden de verschillende luchtonderdelen beschreven en verklaard.
2.3.1 Lucht afsluitbare doppen
De luchtafsluitbare doppen worden aangestuurd door luchtdruk die vanaf een elektronische klep
ontstaat of wegvalt. 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
Standaard heeft de APDubex spuit perslucht vanaf de tractor nodig. Wanneer dit niet voor handen is
dient er gekozen worden voor de optie compressor. De compressor zorgt voor de noodzakelijke
perslucht die nodig is voor het openen van de spuitdoppen.
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2.3.3 Luchtremmen
Luchtremmen zijn standaard op de APDubex-spuitmachines. De luchtremmen worden gevoed uit een
luchtketel die aan de APDubex-spuitmachine is gemonteerd. Deze luchtketel wordt voorzien van
lucht door de op de trekker aanwezige luchtinstallatie. De spindel kunt u in nood gebruiken om de
spuit van de handrem af te halen wanneer er geen druk op de luchtketel staat.
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2.3.3.1 Luchtremmen
Voorop de spuit onder het bordes bevinden zich de bedieningsknoppen van de luchtreminstalatie.

Wanneer u de APDubex spuit aan de tractor koppelt dient u
eerst de gele slang aan te sluiten.

Voorop de spuit vindt u 3 knoppen
Knop zwart = luchtrem
Knop rood = parkeerrem
Zwarte knop met sticker = vering
Metalen hendel = geen vering
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Knop zwart = luchtrem
Knop rood = parkeerrem
Bij het aansluiten van de gele slang
komt de zwarte knop in
uitgetrokken positie. Wanneer u de
spuit met parkeerrem heeft
weggezet staat de rode knop
uitgetrokken, na het aankoppelen
deze dan indrukken.

RIJDEN

PARKEERREM GEACTIVEERD

MANOEVREREN ZONDER LUCHTSLANGEN AANGESLOTEN

Knop om de vering aan of uit te
zetten.
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2.3.4 Luchtvering
De luchtvering ¹ op een APDubex-spuitmachine komt tot stand door een luchtbalg die tussen de as en
het chassis is gemonteerd. De luchtbuffer zorgt voor de verende werking en wordt automatisch op
hoogte gesteld. Wanneer de optie luchtvering gekozen is dan is dit standaard lastafhankelijk.
Hoogte kan versteld worden met de metalen stang.

1 Optie
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2.4 Constructie
In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen die deel uit maken van de constructie van de
APDubex-spuitmachine besproken.
2.4.1 Spuitbomen
De spuitbomen van de APDubex-spuitmachine zijn in vele verschillende uitvoeringen beschikbaar. De
gangbare breedtes verschillen van 21 tot 52 meter, op aanvraag zijn afwijkende breedtes mogelijk.

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

2.4.4 Hoofdframe
Het hoofdframe biedt plaats aan de tank, achterbrug, as / assen en dissel.
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2.5 Overzicht onderdelen van de APDubex-spuitmachine 1
1 Zuigunit
2 Spuitpomp
3 Roerpomp
4 Hoofdtank
5 Schoonwatertank
6 Spuitboom
7 Achterbrug
8 Persunit
9 Zuigfilters
10 Disselbesturing
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2.5 Overzicht onderdelen van de APDubex-spuitmachine 2
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 APDubex-spuitmachine 3

1 Beschermkast hydrauliek en elektronica
2 Luchtketel
3 Hydrauliekcilinder spuitbomen
4 Steunpoot

3
14
2
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3 Werken met de APDubex-spuitmachine
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van afbeeldingen uitgelegd hoe de APDubex-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 APDubex-spuitmachine.

3.1 Aankoppelen
Zorg ervoor 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
elektronische 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 hangen. De
transportsteunen ontlasten de
achterbrug en zorgen ervoor 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. Kraan 3 is niet
van belang omdat deze alleen
functioneert als kraan 2 in de
richting van kraan 3 staat. Kraan 5
moet tijdens het begin van het
tanken open staan in richting B,
door kraan 5 in richting B te zetten
wordt het systeem ontlucht. Als het
‘klapperen’ van het systeem voorbij
is kan de kraan in positie A gezet
worden. Kraan 4 is de kraan voor de
extra roering. Door kraan 4 in
positie A te zetten wordt de tank
sneller gevuld doordat de pers van
kraan 4 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.

3.4 Vullen Schoonwatertank en
handenwastank
De kleine kogelkraan (1) naast 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 andere vulpunt (2) is voor de
handenwastank
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3.5 Toevoegen middelen

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

Wanneer de middelen zijn
toegevoegd kan de verpakking
gereinigd worden met de
fustenreiniger. Voor zowel can’s als
zakken is er een opzetstuk

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
vullen staan.
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3.6 Fustenreiniger
De fustenreiniger is standaard
boven in de tank geplaatst en kan
worden bediend doormiddel van
een kraan in de afsluitbare
middelenbak.

Hiernaast zichtbaar: opzetstuk voor
het reinigen van jerrycans

Hiernaast zichtbaar: opzetstuk voor
het reinigen van zakken
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Als optie is een vul/spoelinrichting
met geïntegreerde fustenreiniger
aan de linkerzijde van de Dubexspuitmachine leverbaar. De
fustenreiniger bevindt zich in dit
geval dus in de doseerbak.
Geel: Injecteur aan/uit
Zwart: Wandreiniger aan/uit
Rood: Tankmixer aan/uit

Tijdens het gebruik van de
fustenreiniger moeten de kranen
van de zuigunit staan zoals op de
foto te zien is:
Kraan 1 in positie A
Kraan 2 in positie A
Kraan 3 in positie A
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Om de doseerbak te gebruiken moet
hij eerst ontgrendeld worden uit de
transport stand. Dit doet u door de
zwarte knop rechts aan te trekken
en de doseerbak d.m.v. de beugel
naar u toe te trekken.

Zet de aftakas aan en zet de keuze
kranen op vullen, de doseerbak
werkt alleen wanneer er water aangezogen wordt en er een waterdruk
van 5 bar aanwezig is
Zet de gele hendel open (omhoog)
de injecteur wordt dan in werking
gezet en zuigt alles uit de doseerbak. Om het middel direct te verdunnen kunnen de wandreinigers aangezet worden door de
zwarte hendel open te zetten.
Indien u met poeder werkt en dat
blijft ophopen in het midden van de
doseerbak kunt u de rode hendel
openzetten, de tankmixer zal dan
actief worden.
Nadat het fust leeg is kan deze gereinigd worden door de fustenreiniger, zet de rode kraan open druk het
fust op de fustenreiniger het fust zal
dan gereinigd worden.
Wanneer al het middel door de doseerbak is weggezogen reinig de
doseerbak door schoonwater.
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3.7 Uitklappen
Het uitklappen van de bomen dient
stilstaand te gebeuren.
Til de spuitbomen uit de
transportsteunen.

Zorg ervoor dat de spuitbomen in de
hoogste stand staan, de achterbrug
tegen de aanslagpunten boven de
achterbrug blokkeert.

Klap de spuit uit. Let er hierbij op dat er
genoeg ruimte is om de spuitbomen uit
te klappen en zorg ervoor dat er
niemand in de buurt van de
spuitmachine staat.

APDubex B.V.

Document-Nummer: NR 2001

Versie: 02-NL (2021)

47

3.8 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 A*
*Met kraan 3 kan worden gekozen
tussen spuiten met vloeistof vanuit de
hoofdtank of schoonwatertank.
*Wanneer ontluchtingskraankraan 5 in
positie B staat wordt er weinig spuitdruk
opgebouwd, de vloeistof kan dan langs
deze kraan terug in de hoofdtank.
Op machines met 1 pomp is kraan 1 die
voor de mengpomp gebuikt wordt
uiteraard niet aanwezig.

De spuitdruk kan ingesteld worden met
de drukregelaar. Dit kan, met de + en –
schakelaar op het drukregelkastje aan de
spuitmachine en (automatisch) op de
spuitcomputer.
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3.9 Inklappen
Het inklappen van de spuitbomen dient
stilstaand te gebeuren. Zorg ervoor dat
de spuibomen in de hoogste stand
staan, de achterbrug tegen de
aanslagpunten boven op de achterbrug
aan.
Houdt de knop om de boom te heffen
nog even ingeschakeld om de
drukaccumulator extra te vullen voor de
stabiliteit.

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

Laat de spuitbomen zakken in de
transportsteunen. Houdt de knop
zakken nog even vast om de druk uit
de drukaccumulator weg te laten
vloeien.
Controleer of de bomen goed in de
transportsteunen liggen.

Let op dat de spuitbomen op de
juiste manier in de transportsteunen
rusten.
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3.10 Roering
Roering:
Spuitmachine met 1 pomp,
De vloeistof wat niet wordt gebruikt om
te spuiten wordt gebruikt voor de roering. De roering komt tot stand door
middel van de roer buis die over de
gehele lengte van de tank op de bodem
is gemonteerd. De Roering kan in en
uitgeschakeld worden door kraan 4, (Let
op als roering uitgeschakeld is, word
spuitvloeistof niet geroerd en kunnen
middelen uitzakken waardoor spuitschade kan ontstaan)
Positie C roering aan
Positie B roering uit.
De roering kan uitgeschakeld worden
wanneer er minder dan 200L water in
de tank zit en het middel erg schuimt of
tijdens het reinigen van de spuitmachine.
Tijdens vullen moet de roering aanstaan.
Spuitmachine met 2 pompen,
De roering komt tot stand door middel
van de roer buis die over de gehele
lengte van de tank op de bodem is gemonteerd. De Pers van de roerpomp (2e
pomp) staat rechtstreeks in verbinding
met de roer buis, Wanneer de tank bijna
leeg is zal het zuigpunt van de roerpomp
boven het vloeistof niveau komen
waardoor de roer buis niet meer roert,
op deze manier wordt schuimvorming
zoveel mogelijk voorkomen.
De vloeistof wat niet wordt gebruikt om
te spuiten wordt gebruikt voor extra
roering. De extra roering kan in en uitgeschakeld worden door kraan 4,
Positie C roering aan
Positie B roering uit.
De extra roering kan uitgeschakeld worden wanneer er minder dan 200L water in de tank zit en het middel erg
schuimt of tijdens het reinigen van de
spuitmachine. Tijdens vullen moet de
extra roering aanstaan
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3.12 Reinigen
Het inwendig reinigen van de APDubex-spuitmachine bestaat uit verschillende stappen, in de
paragrafen hierna wordt uitgelegd hoe de tank van de APDubex-spuitmachine gereinigd moet
worden.
3.12.1 Reinigen tank handmatig
Reinigen tank door middel van de
spoelschijven met schoon water:
Kraan 1 in positie B
Kraan 2 in positie B
Kraan 3 in positie B
Kraan 5 in positie B

Kraan 4 in positie B, 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.
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De bediening van de spoelschijven
gebeurt door middel van kraan 6, in
positie B is de kraan gesloten, in
positie A zijn de spoelschijven aan.

De volgorde van het bedienen van
de kranen:
Keuze kraan
spuittank/schoonwatertank (3)
Uitschakelbare roering (4)
Spoelschijven aan (6)
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3.12.2 Reinigen tank Ecoflush
Dubex Ecoflush is het reinigingsprogramma met deels elektrische kranen. Hierna volgen de stappen
die u mag doorlopen om toto een goede reiniging van de machine te komen.
De handbediende zuigkranen zet u
op positie B.

In het hoofdmenu maakt u de volgende keuze:

Menu elektrische
kranen
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U vind dan onderstaande symbolen:

Standaard positie

Geschakelde positie

Roering geactiveerd

Roering uitgeschakeld

Kraan B
Spoelschijven
tankreiniging

Gesloten

Spoelschijven actief

Kraan C
Keuzekraan spuittank /
schoonwatertank

Spuittank

Schoonwatertank

Kraan A
Uitschakelbare roering

Kraan D
Ringleiding spuitboom

Ringleiding gesloten bij Ringleiding is gesloten
spuiten, open wanneer
er niet gespoten wordt

Als de spuitcomputer opgestart is zullen kranen A, B, C en D in de standaard positie staan. In
deze positie word er ook gespoten.
Voor een goede reiniging van de spuitmachine moeten de volgende stappen worden
gevolgd. De schoonwatertank moet gevuld zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
8.
9.
10.

Schoonwater zuigen, Schakel kraan C
Na ong. 10 sec. Is de roerleiding schoongespoeld. Schakel kraan A
Schakel de spoelschijven aan, Schakel kraan B
Via de spoelschijven wordt er schoonwater in de spuittank gebracht
Wanneer er 100L in de spuittank is, moet de keuze kraan weer in de standaard
positie, Schakel kraan C
De ringleiding van de spuitboom moet dicht, Schakel kraan D
Na 2 minuten Spoelen kunnen de spoelschijven uitgeschakeld worden, Schakel kraan
De spuittank moet nu leeg gespoten worden, totdat de doppen geen water meer
spuiten en er alleen lucht uit komt
Wanneer de spuittank leeg is moeten alle kranen in de standaard positie gezet
worden.
Dit stappenplan moet 2 x herhaald worden.
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Het Waterschema

1. Hoofdtank

11. Zelfreinigend persfilter

2. Schoonwatertank

12. Pneumatische drukregelaar

3. Spuitpomp

13. Kranenset vul – en spoelinrichting

4. Mengpomp

14. Vul- en spoelinrichting (optioneel)

5. Zuigfilters

15. Fustenreiniger

6. Aansluiting zuigslang

16. Tankreiniging

7. Zuigkranen

17. Flowmeter

8. Tankkeuzekraan Kraan C

18. Spuitboom

(Hoofdtank/Schoonwatertank)

9. Kraan uitschakelbare roering Kraan A
10. Kraan Spoelschijven (Ecoflush) Kraan
B
APDubex B.V.
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3.12.3 Reinigen leidingen
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 A
Pompen inschakelen en alle secties
laten spuiten door middel van de
spuitcomputer.

C
B
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3.12.4 Aftappen
Aftapkraan 6 is gesloten

Aftappen hoofdtank van de Dubexspuitmachine:
Kraan 6 in positie A
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3.13 D.C.S. Dubex Cleaning System (automatisch spoelprogramma) Touch
800 en 1200
Het automatisch spoelprogramma van Dubex zorgt ervoor dat de APDubex-spuitmachine uitstekend
gereinigd wordt. U dient vanuit de tractor het reinigingsprogramma opstarten. De schoonwatertank
dient (bij voorkeur) vol te zijn. Bij te weinig water in de schoonwatertank zal het programma dit
aangeven. De druk van de spuit zal manueel op 5 bar gebracht moeten worden.
U selecteert in het spuitmenu het APDubex menu, daarna kiest u voor menu spoelprogramma:

Menu
Spoelprogramma

Menu
Spoelprogramma
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Druk in onderstaand scherm op uw terminal de toets
aan en het reinigingsproces start en
wordt volledig automatisch doorlopen. Let op PTO moet aan staan op het normale toerental van het
spuiten. Let op: de druk op 5 bar! U kunt in dit menu ook kiezen voor alleen boomreiniging, spuiten
met het pistool of schoonwater overpompen naar de hooftank. Wanneer het programma in werking
is ziet u de symbolen knipperen die op dat moment in functie zijn.
Scherm 1:

Spoelprogramma
Small

Automatische
Boomreiniging

Spoelprogramma
Normaal

Spuiten met
spuitpistool

Spoelprogramma
Large

Schoonwater
overpompen

Instellingen

DBLprogramma

Scherm terug

Scherm vooruit

Uitleg deze
iconen
volgende
pagina

Symbolen
knipperen als
een kraan
actief is
U heeft de keuze uit 4 spoelprogramma’s:
1. Alleen de boom reinigen
2. Spoelprogramma Small (S): 1 keer boom en tankreiniging
3. Spoelprogramma normaal: 3 keer boom en tankreiniging
4. Spoelprogramma Large (L): 3 keer boom en tankreiniging en het restant aan water in de
schoonwatertank wordt als 4e keer gebruikt
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Scherm 2

Tankkeuzekraan

Elektrische
aftapkraan

Roeringkraan

Retourklep
ringleiding

Spoelschijven

Scherm terug

Scherm vooruit

Symbolen
knipperen als
een kraan
actief is
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Voortgang
pictogrammen

Tankinhoud
Schoonwater tankinhoud
Programma vooruitgang
Timer

L/min

Uitschakelen aftakas

Spuitmachine is
ingeschakeld
Tankniveau schoonwater
te laag

Tankniveau spuittank te
hoog

Liters invoeren
schoonwater
overpompen
Roering uit onder
ingestelde liters

Spoel
programma
instellingen

Roering aan/uit
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3.13.1 D.C.S. Dubex Cleaning System (automatisch spoelprogramma) Basic
Terminal
Het automatisch spoelprogramma van Dubex zorgt ervoor dat de APDubex-spuitmachine uitstekend
gereinigd wordt. U kunt vanuit de tractor het reinigingsprogramma opstarten. De schoonwatertank
dient (bij voorkeur) vol te zijn. Bij te weinig water in de schoonwatertank zal het programma dit
aangeven. De druk van de spuit zal manueel op 5 bar gebracht moeten worden.

Menu
Spoelprogramm
a
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U toetst in onderstaand scherm op uw terminal
aan en het reinigingsproces start en wordt
volledig automatisch doorlopen. Let op PTO moet aan staan op het normale toerental van het
spuiten. Let op: de druk op 5 bar! U kunt in dit menu ook kiezen voor alleen boomreiniging, spuiten
met het pistool of schoonwater overpompen naar de hooftank. Wanneer het programma in werking
is ziet u de symbolen knipperen die op dat moment in functie zijn.

Tankkeuze
kraan

Instellingen
Automatische
tankreiniging

Roeringkraan

Automatische
boomreiniging

Spoelschijven

Spuiten met
spuitpistool
Schoonwater
overpompen

Uitleg deze
iconen
volgende
pagina

Elektrische
aftapkraan
Retourklep
ringleiding

Symbolen
knipperen als
een kraan actief
is
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Voortgang
pictogrammen

Tankinhoud
Schoonwater tankinhoud
Programma vooruitgang
Timer

L/min

Uitschakelen aftakas

Spuitmachine is
ingeschakeld
Tankniveau schoonwater
te laag

Tankniveau spuittank te
hoog

Liters invoeren
schoonwater
overpompen
Roering uit onder
ingestelde liters

Spoel
programma
instellingen

Roering aan/uit
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3.13.2 D.B.L.+ Dubex Boom Leveling (automatisch boomhoogteregeling)
Touch 800 en 1200
De automatische boomhoogteregeling van Dubex zorgt ervoor dat de APDubex-spuitmachine
uitstekend de bodem volgt en in balans blijft.
Voordat u in het menu van DBL+ aan het werk gaat om iets te wijzigen of in te stellen dienen de
bomen geheel uitgeklapt te zijn.
Om in het menu van de DBL+ te komen kiest u in het spuitmenu voor het Dubex menu (Dubex logo).

U komt dan gelijk in het DBL+ scherm.
Scherm 1

Auto/handmatig

Spuithoogte spuiten

Spuithoogte
kopakker

Spuitboom omlaag

Spoel Programma

Scherm terug

Scherm vooruit

Wanneer u het DBL+ scherm opstart staat deze in de hoogte modes, er dient altijd in deze modes
gewerkt te worden.
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Scherm 2

APDubex B.V.

Spuitboom omhoog

Spuitboom omlaag

Spuitboom balans

Spuitboom balans

Geometrie links

Geometrie rechts

Geometrie links

Geometrie rechts

Scherm terug

Scherm vooruit
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In de meeste gevallen kiest u voor de automatische stand. De spuitboom zal dan volgens de
ingestelde waarden op hoogte gehouden worden. Wanneer de spuit stopt met spuiten zal de boom
naar de ingestelde kopakker stand hoogte gaan. Tevens zal de balans automatisch bijgesteld worden.
In de automatische stand komt er in het scherm een slotje in beeld.

3.13.2.1 Instellen boomhoogte
Auto/handmatig

Boomhoogte spuiten

Boomhoogte
kopakker

Instellingen

Spoelprogramma

Scherm terug

Scherm vooruit

U kunt de spuithoogte/kopakkerhoogte op 3 manieren instellen.

1: Via de knoppen

2: Via de cijfervelden bij Target

3: Met de joystick de hoogte van de boom bepalen en vastleggen. (Zie 3.13.2.3)
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1

3.13.2.2 Uitleg werkscherm

1
3

2

7

4

5

6

Werkscherm:
1: weergave Automatisch of manueel
2: Boomhoogte niet spuiten (kopakker)
3: Boomhoogte spuiten
4: Actuele spuithoogte
5: Weergave van de laagste spuitboomhoogte links (of rechts)
6: Kantelhoek
7: Centreren boom
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3.13.2.3 D.B.L.+ Joystickbediening
Bij de Muller Joystick wordt gebruik gemaakt van de derde functiegroep (voorkeuze schakelaar naar beneden)

Auto/Manuel knop
Auto/Manuel knop: Schakelt tussen Automatisch en handmatige Modus.
Werkt enkel wanneer spuitboom zicht niet in het bovenste gedeelte van de mast ofte wel de
Transport modus bevindt.

Werkhoogte knop
Bij voorkeuze op Automatische Spuithoogte modus.
In handmatige Modus:
Bepaal de doelhoogte voor tijdens het spuiten
In Automatische modus:
Verhoogt de actieve doelhoogte per cm

Kopakkerhoogte knop
Bij voorkeuze op Automatische Spuithoogte modus.
In handmatige Modus:
Bepaal de doelhoogte voor tijdens het rijden op de kopakker
In Automatische modus:
Verhoogt de actieve doelhoogte per cm
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3.14 Onderhoud
Onderhoud is ook bij een APDubex-spuitmachine noodzakelijk. Het goed schoon houden en tijdig
onderhoud plegen zorgt ervoor dat de levensduur van de APDubex-spuitmachine verlengd wordt. In
de volgende paragrafen wordt informatie gegeven over onderdelen aan de APDubex-spuitmachine
die enige onderhoud vragen.
3.14.1 Smeerpunten
Op de spuit treft u bij de smeerpunten onderstaande stikker aan.
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3.14.2 Winterklaar maken
Bij het winterklaar maken van de spuit is het belangrijk het volgende in acht te nemen:
●

Zorg ervoor dat de spuitmachine goed schoon is: tank, leidingen en doppen goed
doorgespoeld met schoon water.

●

Zorg ervoor 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 bent u er zeker van dat de antivries
door alle leidingen van de spuitboom gepompt is. Verder moeten de spoelschijven 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 wordt gedaan door de slang van de manometer af te halen tijdens het
spuiten. Is er een vul/spoelbak aanwezig op de spuit zal deze ook even bediend moeten
worden zodat ook alle slangen hier van antivries zijn voorzien. Het overtollige antivries mag
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 tevoren een te reinigen
met schoon water.

3.14.3 Slijtdelen
De APDubex-spuitmachine is onderhoudsarm geconstrueerd. Toch zijn er enkele slijtdelen aan de
machine. De slijtdelen moeten regelmatig gecontroleerd worden en indien nodig vervangen worden.
Hieronder een lijst van enkele slijtdelen aan de APDubex-spuitmachine.
●

Nylonrollen in geleiderails achterbrug

●

Kogelkranen zuig/ pers unit

●

Kleppen in pomp

●

Membranen in pomp

●

Membraan in drukregelaar

●

Remvoering
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3.14.4 Controle
Controleer de APDubex-spuimachine regelmatig op de volgende onderdelen/ gebreken:
●

Wielmoeren natrekken per 50 uur

●

Oliepeil van de pompen

●

Constructie op scheuren

●

Lekkages

●

Staalkabels strak en niet beschadigd, deze dienen na enkele jaren preventief vervagen te
worden, gelet op het aantal hectares die de spuit heeft gedraaid.

●

Lak op beschadigingen en werk deze zo snel mogelijk bij, dit voorkomt roest

●

Spuitbeeld, doppen reinigen indien nodig vervangen

●

Zuigfilter regelmatig en persfilter 1 maal per jaar reinigen

●

Remvoering van geremde spuitmachines

●

Houd de spuitmachine goed schoon, tijdens schoonmaken constateert u snel eventuele
gebreken. Het schoonmaken van de spuit dient aan de wettelijke regels te voldoen.

●

Algemene staat van de machine, is veilig en verantwoord werken mogelijk, controleer ook
regelmatig of de RDW-verlichting nog werkt.

Dubex Europe B.V.

Document-Nummer: NR 2001

Versie: 01-NL (2020)

74

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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