Reinigen van de CHD Spuitmachine.
Voor de laatste werkgang zorgen dat de schoonwatertank volledig gevuld is.
Spuitmachine volledig leeg spuiten. (5-wegkraan op stand K (kraan K op geen roering) en de
flip/flapkraan op uit zorgt voor het maximaal leegspuiten).
Als de spuit leeg is, de drukregelaar helemaal op min zetten dit duurt ongeveer 20 seconden.
Spuit uit zetten.
Aftakas van trekker laten draaien op 250 rpm.
Tijdens het bedienen van de functies zal het systeem ook door de overdruk begrenzing gaan
en hiermee deze ook reinigen.
Bij de spuit:
• Kraan B op schoonwater aanzuigen zetten (schoonwaterkraan).
• Pomp kraan A1, A2 op vullen zetten met de blindkap voor de vulopening.
• Flip/flapkraan op aan.
• Met de 5-wegkraan alle functies bedienen. Alle functies 5 seconden bedienen, hierna
de flip/flapkraan weer op uit zetten.
• Kraan B op spuiten zetten (schoonwaterkraan). Pomp kraan A1, A2 op spuiten zetten.
In de trekker:
• Drukregelaar op druk zetten en de restvloeistof verspuiten over het gewas.
• Aftakas uit.
Bij de spuit:
• Kraan A1 op 45° zetten (zie afbeelding), kraan B op schoonwater aanzuigen zetten.
Wacht nu tot er 25 ltr. water in de tank gelopen is en zet kraan A1 weer op spuiten.
• Kraan A2 op 45° zetten (zie afbeelding), kraan B op schoonwater aanzuigen. Wacht
nu tot er 25 ltr. extra water in de tank gelopen is en zet kraan A2 weer op spuiten.
In de trekker:
• Restvloeistof verspuiten over gewas.
• Aftakas uitzetten.
De rode procedure nog eens herhalen!!!!
Bij de spuit:
• Pomp kraan A1, A2 op vullen zetten met
de blindkap op de vulopening. Kraan B op
schoonwater aanzuigen.
• Kraan I (tank leegloop) open zetten.
• Aftakas aan zetten en na 10 seconden spuit laten spuiten tot er schoon water uit de
doppen komt. (eventueel totdat de schoonwatertank leeg is).

