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Ilustracje, informacje techniczne i inne dane zawarte w tej instrukcji są zgodne ze stanemfaktycznym w chwili
jej wydania. Ponieważ firma HARDI INTERNATIONAL A/S dąży zawsze do doskonalenia swoich produktów rezer-
wujemy sobie prawo do zmian w konstrukcji, wyposażeniu,,specyfikacji i sposobie obsługi bez wcześniejszego
powiadomienia.  

HARDI INTERNATIONAL A/S nie ponosi zobowiązań w stosunku do urządzeń nabytych przed lub po takich
zmianach.

HARDI INTERNATIONAL A/S nie ponosi odpowiedzialności za opuszczenia lub niedokładności w tej publikacji,
chociaż uczyniono wszystko co możliwe by informacje były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

Ponieważ instrukcja dotyczy różnych wersji opryskiwacza, także z wyposażeniem dostępnym  Ponieważ
instrukcja dotyczy różnych wersji opryskiwacza, także z wyposażeniem dostępnym  tylko w niektórych krajach,
zwróć uwagę na te rozdziały i fragmenty, które dotyczą dokładnie Twojego modelu.

Opublikowano i wydrukowano w HARDI INTERNATIONAL A/S

ILEMO-HARDI SA zastrzega sobie prawo do zmian w konstrucji, specyfikacji i
wyposażeniu opryskiwaczy w stosunku do przedstawionych w niniejszej
instrukcji.
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Deklaracja CE

Deklaracja zgodności

Producent: 
ILEMO - HARDI S.A. 
Pol. Ind. El Segre 
E 25080 Lleida 
ESPAÑA 

Importer:

Lleida, wrzesień 2001 

Juan Carlos Estorach Gómez
Dyrektor 
ILEMO-HARDI S.A. 

deklaruje, że następujący produkt: 

A. został wyprodukowany zgodnie z przepisami DYREKTYWY RADY z dn. 22 czerwca 1998 r 
o wzajemnym uznawaniu prawa Krajów Członkowskich, dotyczącego bezpieczeństwa maszyn 
(98/37/EEC), ze szczególnym uwzględnieniem Aneksu 1 Dyrektywy, zawierającego 
wymagania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem związanym z konstrukcją i wykonaniem 
produktu. 
 
B. został wyprodukowany zgodnie z przepisami innych właściwych DYREKTYW RADY. 
 
C. został wyprodukowany zgodnie z bieżącymi normami stosującymi się do norm 
zharmonizowanych zgodnie z Artykułem 5 (2) oraz innymi właściwymi normami. 

Model:  

Numer seryjny: 

 

.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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Bezpieczeństwo operatora
Ten symbol oznacza NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zwracaj uwagę na zasady 
bezpiecznej pracy z opryskiwaczem! 

Przestrzegaj następujące zasady bezpiecznej pracy z opryskiwaczem:
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed uruchomieniem opryskiwacza. 
Równie ważne jest aby zapoznał się z nią każdy operator opryskiwacza. 

Zgodnie z prawem każdy operator opryskiwacza musi posiadać świadectwo ukończenia 
szkolenia dla operatorów. 

Stosuj ubranie ochronne. 

Umyj opryskiwacz po każdym użyciu oraz przed serwisowaniem.

Nigdy nie naprawiaj opryskiwacza podczas jego pracy.

Po serwisowaniu i naprawach zawsze zamontuj  zabezpieczenia i osłony na swoje miejsce.

Podczas pracy z opryskiwacze nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu.

Umyj się i zmień ubranie po zakończeniu zabiegu. 
Umyj narzędzia i naczynia jeśli zostały one skażone podczas pracy. 

W razie zatrucia natychmiast udaj się do lekarza informując go o stosowanym środku 
ochrony roślin. 

Chroń dzieci przed dostępem do opryskiwacza.

Jeśli jakiś fragment niniejszej instrukcji jest niezrozumiały skontaktuj się ze swoim  
dealerem w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień przed uruchomieniem opryskiwacza.

Podczas manewrowania opryskiwaczem zachowaj ostrożność aby nie zranić ludzi
nie uszkodzić pobliskich obiektów.

Zwolnij podczas jazdy po nierównym terenie aby nie dopuścić do przewrócenia 
opryskiwacza. 
Dokonaj regulacji na czystej wodzie przed napełnieniem opryskiwacza cieczą użytkową.

Przed serwisowaniem opryskiwacza odłącz zasilanie urządzeń elektrycznych i odpowietrz 
urządzenia pod ciśnieniem. 

Nie próbuj wchodzić do zbiornika.

Podczas prac spawalniczych odłącz zasilanie elektryczne opryskiwacza oraz usuń 
wszelkie materiały łatwopalne. 
Nigdy nie rozłączaj przewodów cieczowych podczas pracy opryskiwacza.   

Nie używaj urządzeń mycia zewnętrznego jeśli uszkodzeniu uległy istotne elementy 
opryskiwacza, takie jak zabezpieczenia czy przewody ciśnieniowe. 

Zasady bezpieczeństwa

Podczas pracy wentylatora zostawaj w bezpiecznej odległości od jego wlotu i wylotu. 
Przy wlocie luźne części ubrania mogą zostać zassane do wentylatora, a na wylocie 
drobne przedmioty zassane przez wentylator moga być wyrzuconę i dotkliwie cię 
poranić.  
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Zasady bezpieczeństwa

Sprawność i bezpieczeństwo opryskiwacza zależy od jego właściwej obsługi. Zacząć należy od 
uważnego i starannego przeczytania niniejszej instrukcji, zawierającej istotne informacje o 
obsłudze, utrzymaniu i serwisowaniu maszyny 

Ponieważ instrukcja obejmuje wszystkie modele HARDI MERCURY zwróć szczególną uwagę 
na te fragmenty, które dotyczą interesującego cię  modelu.  

UWAGA. Dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu opryskiwacze MERURY są 
bardzo uniwersalne. Instrukcja ta zawiera dane techniczne dotyczące m.in. wydatku 
wentylatora, zapotrzebowania mocy oraz wymiarów gabarytowych. W sprawie 
dodatkowych informacji zwróć się do swojego sprzedawcy lub przedstawiciela firmy 
HARDI w Polsce.  

 

4 MR SEG PL-002

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



Opis

Koncepcja stref 

Opryskiwacze HARDI MERCURY podzielone są na dwie strefy: 
Strefa robocza: wszystkie urządzenia służące do obsługi i regulacji układu cieczowego 
zgrupowane są w przedniej części opryskiwacza 
Strefa opryskowa: wszystkie elementy mające kontakt ze środkiem ochrony roślin znajdują się 
w tylnej części maszyny. 

STREFA ROOCZA STREFA OPRYSKOWA

Zawory MANIFOLD 
Wskaźnik poziomu cieczy 
Zbiornik na wodę do płukania rąk  
Manometr  
Filtr ssawny  
Zawór operacyjny  
Pompa 
Przyłącze urządzeń zewnętrznych 

Rozpylacze 
Wentylator 
Pokrywa zbiornika 
Filtry ciśnieniowe 
Pistolet ciśnieniowy (opcja) 
Rozwadniacz 
Sekcje opryskowe 

Ogólny opis maszyny

Rama 
Rama opryskiwacza wykonana jest z elementów stalowych wytrzymałych na udar i drgania. W 
celu zabezpieczenia przed korozją elementy metalowe są w procesie produkcji piaskowane a 
następnie pokrywane syntetycznym podkładem oraz dwuskładnikowym lakierem 
poliuretanowym.  

 

D2 AUX2-004 
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Zbiornik 
Opis

Polietylenowy zbiornik o obłej konstrukcji i gładkiej powierzchni ścianek ułatwia napełnianie, 
mieszanie cieczy i mycie zbiornika. Materiał zbiornika chroni ciecz użytkową przed promieniami 
UV. Dostępne objętości: 2000, 2300, 3000 lub 3500 l. 

Pompa 
Pompy przeponowe:  321/10 (maks. 25 bar) ;  363/7 (maks. 20 bar);  363/10 (maks.15bar). 

System rozrządu cieczy Manifold 
Oznaczone różnymi kolorami i opatrzone piktogramami zawory Manifold służą do obsługi 
elementów układu cieczowego.  

Filtry 
Filtr ssawny: zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w cieczy aby chronić komponenty układu 
cieczowego opryskiwacza. Wyposażony w zawór 3-drożny, umożliwiający bezpieczne 
oczyszczenie wkładu filtra przy pełnym zbiorniku.  
Filtry ciśnieniowe: wykonane z mosiądzu, umożliwiają duży przepływ cieczy i uzyskiwanie 
wysokich ciśnień. Wyposażone w dodatkowe przyłącze do lancy lub pistoletu ciśnieniowego.  

Tabliczka znamionowa 
Tabliczka znamionowa przynitowana jest do ramy opryskiwacza, po prawej stronie, w 
przedniej części maszyny. Zawiera ona informacje o producencie, modelu maszyny, numerze 
seryjnym, maksymalnej dopuszczalnej masie (MPW), roku produkcji oraz numerze 
zezwolenia. Numer maszyny wybity jest na ramie obok tabliczki znamionowej. 

 

Wentylator osiowy 
Łopaty wirnika wentylatora wykonane są z aluminium. Wentylator wyposażony jest w sprzęgło 
odśrodkowe do łagodnego załączania i wyłączania wirnika. 
Wydatek powietrza wentylatorów mieści się w przedziale od 55 000 do 95 000 m3/h. 

D2 AUX-004 
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Opis

Przeznaczenie opryskiwacza

Opryskiwacz HARDI MERCURY przeznaczony jest do sosowania środków ochrony roślin i 
płynnych nawozów.  
Opryskiwacz może być stosowany tylko zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie do innych celów 
nie jest dozwolone. 

Zgodnie z polskimi przepisami operator opryskiwacza powinien przejść przeszkolenie dotyczące 
stosowania środków ochrony roślin aby uniknąć błędów mogących powodować zagrożenie dla 
ludzi i środowiska.  

Rozładunek opryskiwacza

Podczas rozładunku opryskiwacza za pomocą dźwigu zaczep liny lyb taśmy w miejscach 
pokazanych na poniższym rysunku. Upewnij się, że liny/taśmy mają odpowiednią wytrzymałość.

Zalecenia

Pomimo zabezpieczenia metalowych części wysokiej jakości powłoką lakierniczą zaleca się 
pokrycie ich cienką warswą oleju antykorozyjnego (np. CASTROL RUSTILLO lub SHELL ENSIS 
FLUID) aby zapobiec przywieraniu do nich środków ochrony roślin. Ułatwi to mycie opryskiwacza.  

Zabezpieczanie metalowych powierzchni olejem należy powtarzać po każdym myciu 
opryskiwacza. 

 

D2AUX-002 
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Agregatowanie opryskiwacza

Koło podporowe 

Koło podporowe ułatwia agregatownie  
opryskiwacza z ciągnikiem. Kiedy opryskiwacz 
jest odczepiony koło podporowe powinno 
znajdować się w pozycji 1, a gdy jest 
zaczepiony – w pozycji 2. W obu pozycjach 
koło zabezpieczane jest za pomocą dwóch 
sworzni.

Pozycja 1 

Wysokość położenia dyszla można regulować za 
pomocą korby A. 
 

 
Aby uniknąć hałasu powodowanego przez 
drgające koło podczas pracy opryskiwacza 
należy je ustawić w odpowiednim położeniu 
roboczym, jak na poniższych ilustracjach.  

A
 
 
 
 
Opryskiwacz odczepiony 

Pozycja 2-MERCURY 2000 Pozycja 2-MERCURY 3000 

Pozycja robocza

Pozycja robocza 

Opryskiwacz zaczepiony Opryskiwacz zaczepiony 

Dyszle 

Dostępne są trzy typy dyszli: prosty z uchem zaczepowym (długi i krótki), prosty z zaczepem 
jarzmowym oraz skrętny z zaczepem widlastym. 

Dyszel prosty z uchem zaczepowym
Punkt zaczepienia dyszla znajduje się blisko bloku silnika ciągnika. Przed podłączeniem wału 
napędowego upewnij się, że zaczep dyszla jest prawidłowo zamocowany oraz, że koło ciągnika 
nie ociera się o opryskiwacz podczas skrętu. 
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Agregatowanie opryskiwacza
Konieczne jest użycie wału napędowego typu CV (Constant Velocity). Możliwa jest regulacja 
długości dyszla (patrz rozdział: “Regulacja długości dyszla”). 

Dyszel prosty z zaczepem jarzmowym
Punkt zaczepienia dyszla znajduje się na poprzecznej belce podnośnika. Przed podłączeniem 
WOM upewnij się, że zaczep dyszla jest prawidłowo zamocowany oraz, że koło ciągnika nie 
ociera się o opryskiwacz podczas skrętu. Konieczne jest użycie wału napędowego typu CV 
(Constant Velocity). Możliwa jest regulacja długości dyszla (patrz rozdział: “Regulacja długości 
dyszla”). 

Dyszel skrętny 
Dyszel zaczepiany jest do wieszaków podnośnika hydraulicznego ciągnika.  Przed podłączeniem 
wału napędowego upewnij się, że średnica sworzni dyszla odpowiada średnicy otworów w 
przegubach kulowych wieszaków, zawleczki na sworzniach są odpowiednio zabezpieczone 
oraz, że koło ciągnika nie ociera się o opryskiwacz podczas skrętu. Dyszel skrętny umożliwia 
wykonanie skrętu o najmniejszym promieniu spośród pozostałych typów dyszli. Mimo to 
konieczne jest stosowanie  wału napędowego typu CV (Constant Velocity). Możliwa jest 
regulacja długości dyszla (patrz rozdział: “Regulacja długości dyszla”). 

 

D7 S-001 
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Agregatowanie opryskiwacza 

Regulacja długości dyszla

1. Ustaw koło podporowe w pozycji 
pionowej. 
2. Poluzuj śruby A, znajdujące się w 
miejscu mocowania dyszla w ramie 
opryskiwacza. 
3. Wykręć śrubę B. 
4. Ustaw dyszel w żądanym położeniu. 
5. Zamontuj śrubę B na swoje miejsce 
upewniając się, że przechodzi ona 
przez odpowiedni otwór w dyszlu. 
6. Zaciśnij śruby A. 

Wał napędowy 

Bezpieczeństwo operatora 
Aby uniknąć wypadków i zranień przestrzegaj następujące zasady bezpiecznej pracy. 

UWAGA ! Przed założeniem wału przegubowo-teleskopowego na wał odbioru mocy 
(WOM) ciągnika zawsze wyłącz silnik. W większości ciągników przy wyłączonym silniku 
istnieje możliwość ręcznego obrócenia WOM.. 

Podczas przyłączania upewnij się, że zapadka blokująca jest w pozycji zabezpieczającej wał przed 
zsunięciem. 

UWAGA !  OBRACAJĄCY SIĘ WAŁ BEZ OSŁON STANOWI ŚMIERTELNE 
ZAGROŻENIE. Wał przegubowo-teleskopowy musi posiadać osłony na całej długości oraz 
na obu końcach. Niedopuszczalne jest stosowanie wału bez osłon. 
 

Nie dotykaj i nie stawaj na wale przegubowo-teleskopowym podczas jego pracy. Bezpieczna 
odległość wynosi 1,5 m 

Zabezpiecz, za pomocą łańcucha, osłonę wału przed obracaniem się. Upewnij się, że osłona 
WOM na ciągniku jest nieuszkodzona i na swoim miejscu.  

Zawsze wyłącz silnik i wyciągnij kluczyk ze stacyjki ciągnika przed dokonaniem napraw lub wału 
lub osłon. 
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Agregatowanie opryskiwacza
Wał przegubowo-teleskopowy – instalacja 
 
Pierwsza instalacja wału przegubowo-teleskopowego powinna przebiegać następująco: 
1. Zaczep opryskiwacz do ciągnika i ustaw go w pozycji, w której odległość od wału odbioru mocy 
(WOM) ciągnika do pompy opryskiwacza jest najmniejsza. 
2. Zatrzymaj silnik i wyciągnij kluczyk ze stacyjki.  
3. Jeśli wał trzeba skrócić to rozłącz obie jego części. Zamontuj jedną część na WOM a drugą na 
pompie i zaznacz na osłonie o ile należy skrócić wał. 

D2 TdF-001

UWAGA !   Bezpieczna praca wału wymaga aby obie jego części współpracowały na odcinku 
co najmniej 1/3 długości. 

D2 TdF-008

4. Obie części wału należy skrócić o tę samą długość. Po przecięciu wału piłą  do metalu użyj pilnika do 
spiłowania ostrych krawędzi. 

D2 TdF-003 

5. Nasmaruj obie części wału i zsuń je ze sobą. 
6. Zamontuj wał na WOM ciągnika i na pompie. 
7. Zapnij łańcuch aby zabezpieczyć osłonę wału przed obracaniem się

UWAGA ! “Żeńska” część wału oznaczona piktogramem 
ciągnika montowana jest na WOM ! 

8. Aby zapewnić długie i bezawaryjne działanie wału 
unikaj pracy pod kątem większym niż 15°.

D2 TdF-004 

D2 TdF-005 

MR ENG PL-004 11
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Agregatowanie opryskiwacza 

Koła jezdne 

Opryskiwacze HARDI MERCURY posiadają szeroki wybór kół aby odpowiednio dobrać układ 
jezdny do rodzaju terenu. 

KOŁA  (Opony + Felgi)
 
Model Standard Opcja 

MERCURY 2000 11.5/80-15.3” 10PR 
 
 
MERCURY 3000 11.5/80-15.3” 16PR 

10.0/75-15.3” 12PR
400/60-15.5” TL 14PR
 

13.0/65-18” 16 PR 
400/60-15.5” TL 14PR

W terenie trudno dostępnym, pagórkowatym oraz do opryskiwania wysokich upraw wybierz koła 
gwarantujące odpowiednio duży prześwit opryskiwacza.  

Typy ogumienia 

Ciśnienie 
robocze 

4.5 BAR 3.5 BAR 5.5 BAR 5.5 BAR 4.25 BAR

W oponach opryskiwacza powinno zawsze panować odpowiednie ciśnienie ponieważ opony 
spełniają rolę amortyzatorów drgań wydłużając trwałość maszyny. 

UWAGA !  W terenie grząskim i mokrym polecane jest stosowanie ogumienia opcjonalnego  
400/60-15.5’’, powodujacego lepszy rozkłąd masy opryskiwacza i jego łatwiejsze przetaczanie. 

12 MR DES PL-005
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Agregatowanie opryskiwacza 

Pompowanie 

Sprawdzanie ciśnienia i uzupełnianie powietrza w oponach 
należy przeprowadzać kiedy opona jest zimna.  
Koła opryskiwacza przy obciążeniu nie są przystosowane 
do prędkości większych niż  40 km/h.  

UWAGA ! Powyższe opony NIE MOGĄ BYĆ NAPEŁNIANE WODĄ. 
Zawsze zachowaj odpowiednie ciśnienie w ogumieniu aby zapewnić gładką pracę 
opryskiwacza i zapobiec szybkiemu zużyciu opon. 

NIE NAPEŁNIAĆ WODĄ ! 

MR DES PL-006
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Agregatowanie opryskiwacza 

Typy osi 

Opryskiwacze HARDI MERCURY posiadają szeroki wybór osi i półosi.

Dostępne typy osi dla modeli 2000 i 3000 l:

OŚ STANDARDOWA 

PÓŁOSIE 

PÓŁOSIE Z 
HAMULCEM 

PÓŁOSIE 
WYKORBIONE 

PÓŁOSIE  
WYKORBIONE  
Z HAMULCEM 

Osie przykręcane bezpośrednio do ramy opryskiwacza 
oraz półosie mogą być mocowane w pięciu różnych 
położeniach, zapewniając zawsze optymalną stabilność 
opryskiwacza.  
Standardowym ustawieniem osi jest jej położenie na 
przedostatniej pozycji.  

14 MR DES PL-007
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Agregatowanie opryskiwacza 

Regulacja rozstawu kół

Aby zapewnić stabilność opryskiwacza podczas pracy na skłonach należy zwiększyć rozstaw kół.

UWAGA !  Podnieś opryskiwacz opierając podnośnik o ramę. Przeprowadzaj zmianę 
rozstay kół przy pustym zbiorniku opryskiwacza.

1.  Poluzuj nakrętki i śruby A na 
prowadnicy osi.

2. Wysuń półoś na odpowiednią długość 
nie przekraczając maksymalnego rozstawu 
kół, podanego w specyfikacji technicznej. 

3. Sprawdź czy półosie są wysunięte na tę 
samą długość. 

A 
4. Zaciśnij nakrętki i śruby mocujące 
półosie.

F5 FUNDA-001

Błotniki 

Położenie błotników jest zmienne. Powinny one być ustawione blisko opony. 

Pozycja standardowa A = 10 mm dla 3000 l.  
A = 30 mm dla 2000 l.

±70 mm 

A 
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Agregatowanie opryskiwacza 

Zawieszenie 

Podwozia opryskiwaczy HARDI MERCURY można wyposazyć w układ zawieszenia, który 
łągodzi wstrząsy maszyny na nierównym terenie. Układ ten poprawia bezpieczeństwo pracy 
opryskiwacza oraz pozwala na szybszą jazdę, czym skraca czas dojazdu po wodę. 

Układ zawieszenia montowany jest na prowadnicy osi i mocowany za pomocą trzech śrub.

Zawieszenie aktywne

Zawieszenie bierne

UWAGA !  Zalecane jest stosowanie układu zawieszenia dla opryskiwaczy z dyszlem 
prostym z uchem zaczepowym, które pokonują długie dystansy po nierównym terenie. 

16 MR DES PL-009
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Agregatowanie opryskiwacza 

Hamulce 

Opryskiwacze HARDI MERCURY można wyposazyć w hamulec najazdowy i obsługiwany 
ręcznie hamulec postojowy. 

UWAGA !  Wyposażenie opryskiwacza w w hamulce jest szczególnie ważne i 
pożądane w przypadku opryskiwaczy przetaczanych po drogach publicznych.  

Hamulce hydrauliczne 

OPCJA  1. Ciągniki z proporcjonalnym wyjściem hamulcowym posiadają układ dostosowany 
do hamulców opryskiwacza ponieważ umozliwiają hamowanie progresywne aż do 
zablokowania kół w przypadkach zarożenia.  

OPCJA  2. W ciągnikach bez proporcjonalnego wyjścia hamulcowego układ hamulcowy 
podłącza się zakładając standardowe przyłącze męskie na gniazdo hydrauliki 
jednostronnego działania, a drugie na swobodny powrót do skrzyni 
przekładniowej.  

Kierunek ruchu

Przekrój hamulca 

MR DES PL-010 17

Drążek

Dźwignia hamulca
Suport 

Siłownik Montaż hamulca 

Opryskiwacz

OPCJA 1  
Ciągnik 

OPCJA 2  
Ciągnik 

Proporcj. wyj. hamulcowe

Powrót swobodny

Przył. jednostr. działania

Rozdzielacz PRAWO-LEWO

Rozdzielacz hydrauliczny 
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Agregatowanie opryskiwacza 

UWAGA !  Opryskiwacze  pracujące w OPCJI 1  
powinny  użuwać wyjście proporconalne przy 
maks. ciśnieniu 150 bar. 

Opryskiwacze pracujące w OPCJI 2 powinny mieć 
zawór zwalniający ustawiony na ciśnienie  zależnie 
od modelu:  

Mercury 2000: maks. 120 bar  
Mercury 3000: maks. 140 bar OPCJA 2. Regulacja zaworu

zwalniajacego 
UWAGA !  Pamiętaj o odprowadzeniu oleju do 
skrzyni przekładniowej poprzez przyłącze 
powrotne aby nie uszkodzić hamulców podczas 
jazdy opryskiwacza. 

B
 

D C

Przyłącze męskie 
ciągnika Osłona 

Przyłącze żeńskie 
opryskiwacza

A

OPCJA 2. Elementy układu

OPCJA 1. Przyłącza hydrauliczne

A. Przyłącze powrotne 
B. Zawór zwalnający 
C. Przyłącze jednostr. działania 
D. Obwód ciśnieniowy ukł.  
     hamulcowego 

UWAGA ! W przypadku OPCJI 2 podłączanie hamulca do przyłącza dwustronnego 
działania nie jest zalecane ze względu na mozliwość pomylenia z innymi operacjami. 
Ponadto mogą wystąpić problemy z powrotem oleju oraz zaworem zwalniającym.

Hamulec postojowy 
Rolę hamulca postojowego pełnią kliny stosowane pod kołami podczas postoju opryskiwacza. 
Jeśli nie są w użuciu kliny powinny się znajdować w specjalnych uchwytach.  

SPADEK     POD GÓRĘ

PRZÓD TYŁ 

Zwolnij zabezpieczenie Wyciągnij klin Umieść kliny pod kołami

18 MR DES PL-011
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Agregatowanie opryskiwacza 

Oświetlenie 

Opryskiwacze HARDI  MERCURY  mają, w zależności od modelu, oświetlenie wbudowane w 
zderzak. 

12 V – Wtyczka 7-pinowe Wielozłącze

Skrzynka 
przyłączeniowa 

Światło odblaskowe 
tylne 

Światło odblaskowe 
boczne 

Światła tylne Światło odblaskowe 
przednie 

UWAGA !  Posiadanie oświetlenia na opryskiwaczu jest obowiązkowe gdy maszyna 
przetaczana jest po drogach publicznych. Wszelkie usterki oświetlenia muszą być 
niezwłocznie naprawiane. Oświetlenie podłącza się do ciągnika za pomocą 7-pinowej wtyczki.

Światła tylne: Pozycyjne + Hamulcowe + Kierunkowe + 
Tablica rejestracyjna. 
Odblaski 
Lewa tablica rejestracyjna: Cągnik 
Prawa tablica rejestracyjna: Opryskiwacz 

Światło odblaskowe przednie        Światła odblaskowe boczne              Skrzynka przyłączeniowa 

MR DES PL-012 19
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Układ cieczowy

Schemat 

Na opryskiwaczach HARDI MERCURY występują zawory operacyjne:   
MC/2, BS/2, BKC/2 i CB/2.  

1.   Zbiornik cieczy 
2.   Zawór ssawny 
3.    Filtr ssawny 
4.    Pompa 
5.    Urz. napełniające 
6.    Zawór bezpieczeństwa 
7.    Rozdzielacz funkcyjny 
8.    Zawór lancy ciśn. 
9.    Mieszadło hydrauliczne 
10.  Przewód powrotny 
11   Zawór operacyjny 
12.  Sekcje opryskowe 

Mercur y 2300  /  3500 - MC/2 
 
 
 

1 
 
 

9

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11

10

2 
3 6

7
8

4

5 

Mercur y 2300  /  3500 - BS/2 
 
 

14 
1 

 
 

9

MR 3500 L-MC/2

 
 
 

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11

13
 
 
 
 
 

10

2 
3 6

7
8

5 

4

MR3500MBS/2

20 MR LIQ PL-001

1.   Zbiornik cieczy 
2.   Zawór ssawny 
3.    Filtr ssawny 
4.    Pompa 
5.    Urz. napełniające 
6.    Zawór bezpieczeństwa 
7.    Rozdzielacz funkcyjny 
8.    Zawór lancy ciśn. 
9.    Mieszadło hydrauliczne 
10.  Przewód powrotny 
11   Zawór operacyjny 
12.  Sekcje opryskowe 
13. Filtry ciśnieniowe 
14. Rozwadniacz  
      preparatów 
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Układ cieczowy

mercury 2300  /  3500 - BKC/2 
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mercury 2000  /  3000 - CB/2 
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1.   Zbiornik cieczy 
2.   Zawór ssawny 
3.    Filtr ssawny 
4.    Pompa 
5.    Urz. napełniające 
6.    Zawór bezpieczeństwa 
7.    Rozdzielacz funkcyjny 
8.    Zawór lancy ciśn. 
9.    Mieszadło hydrauliczne 
10.  Przewód powrotny 
11   Zawór operacyjny 
12.  Sekcje opryskowe 
13. Filtry ciśnieniowe 
14. Rozwadniacz  
      preparatów 

1.   Zbiornik cieczy 
2.   Zawór ssawny 
3.    Filtr ssawny 
4.    Pompa 
5.    Urz. napełniające 
6.    Zawór bezpieczeństwa 
7.    Rozdzielacz funkcyjny 
8.    Zawór lancy ciśn. 
9.    Mieszadło  
       hydrauliczne 
10.  Przewód powrotny 
11   Zawór operacyjny 
12.  Sekcje opryskowe 
13. Filtry ciśnieniowe 
14. Rozwadniacz  
      preparatów 
15. Urz. płuczące zbiornik 
16. Ssawne zawory  
      MANIFOLD 
17. Zawór powrotny  
      MANIFOLD 
18. Zbiornik na wodę do  
      płukania instalacji 
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Pompa

Pompa przeponowa 
 
 
 
Pompy przeponowe są twałe i proste w obsłudze. Smarowane 
są smarem stałym poprzez kalamitki.  
Na opryskiwaczach HARDI MERCURY występują w trzech 
typach. 

363

Pompy  363/7 i  363/10 mają 6 przepon, a  321/10 dwie przepony. 
Zakres wydatków pomp wynosi od  70 l/min do 190 l/min. 

D1 363-003

Żeby uniknąć pulsacji ciśnienia w układzie cieczowym 
pompa 321/10 wyposażona jest w powietrznik (2) ze 
sprężonym powietrzem.  Poniższa tabela pokazuje 
wymagane ciśnienie powietrza w powietrzniku w zależności 
od ciśnienie roboczego podczas opryskiwania. 

321

2 
D1 CALDH-004 D1 321-001 

D1 CALDH-003 

22 MR BOM PL-001
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System  Manifold

Zawory MANIFOLD i rozdzielacz funkcyjny

Zawory MANIFOLD i zawory rozdzielacza funkcyjnego znajdują się na przodzie opryskiwacza. 
Obsługiwane ręcznie, trójdrożne zawory MANIFOLD pozwalają na włączanie i wyłączanie 
poszczególnych części i elementów układu cieczowego. 

Zawór ssawny 
Manifold 
(czarny) 
3 pozycje 

Uchwyt
(Strzałka pokazuje 
aktywny element) 

 
 
  Lewa/Prawa strona 
       (Zawór zamknięty) 

Rozdzielacz funkcyjny posiada trzy zawory klawiszowe do obsługi różnych urządzen 
pomocniczych i dodatkowych.  

Mieszadło                  Rozwadniacz
 preparatów

Urządzenie 
płuczace 

Instrukcja obsługi 
Czarny zawór ssawny ma trzy położenia: dwa do włączania urządzeń dodatkowych oraz trzecie, 
oznaczone           do zamknięcia zaworu. Niebieski zawór powrotny ma dwa położenia. Strzałka 
na uchwycie zaworu pokazuje aktualną funkcję,  

Czarny zawór ssawny 
Przekręć zawór taka by strzałka wskazywała na wybraną funkcję.  
Do wyboru mamy zasysanie cieczy ze zbiornika głównego         lub ze sbiornika na wodę 
do płukania instalacji          . 

MR MAN PL-001 23

Zawór powrotny
Manifold 

(niebieski) 
2 pozycje 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 

Niebieski zawór powrotny 

System Manifold

W położeniu zaworu          ciecz powraca do zbiornika przez mieszadło podczas normalnej pracy 
układu cieczowego. W celu opróżnienia zbiornika ustaw uchwyt zaworu w położeniu            , co 
spowoduje, że ciecz skierowana jest bezpośrednio na pompę.

Zawory rozdzielacza funkcyjnego 
             Włączanie mieszadła hydraulicznego . 
             Włączanie rozwadniacza preparatów na sicie w otworze wlewowym zbiornika.  
             Włączanie zraszaczy urządzenia płuczącego zbiornik pod ciśnieniem. 

Znaczenie symboli graficznych 

Zbiornik główny Powrót cieczy 
na pompę 

Urządzenie 
płuczące 

Zbiornik na wodę 
do płukania inst. 

Mieszadło 
hydrauliczne 

Urzadzenie 
napełniajace 

Powrót cieczy na 
mieszadło

Rozwadniacz 
preparatów 

Zawór 
operacyjny 

Położenie zaworów podczas normalnej pracy układu cieczowego

Położnie zaworów podczas płukania instalacji cieczowej

24 MR MAN PL-002
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Zawory operacyjne

MC/2 – Zawór obsługiwany ręcznie

W skład zaworu operacyjnego MC/2 wchodzą: 
(1) – zawór regulacji ciśnienia 
(2) – manometer 
(3) – zawory sekcyjne – mogą być obsługiwane  
z kabiny ciągnika poprzez cięgna linkowe (opcja)

1 2 3 

Obsługa 
D3 MC2-003 D3 MC2-002 D3 MC2-001

Zawory sekcyjne A do nieza- 
leżnej obsługi prawej i lewej  
sekcji opryskowej. 
 
 
 

A 

Zawory sekcyjne A mogą  
być obsługiwane zdalnie za 
pomocą  dźwigni cięgien B. 
 
 

B 

Przekręcając zawór regulacji 
ciśnienia C można zwiększać lub 
zmniejszać ciśnienie cieczy. 

A 
B

C

F3 MC2-001 F3 MC2-002 F3 MC2-003

BS/2 – zawór obsługiwany ręcznie

Wyjście 
sekcyjne 

Powrót na 
mieszadło 

D3 BS2-001 

Wejście 
zasilające 

A F3BS2-001 

Za pomocą dźwigni (A) 
można kierować ciecz na: 
- sekcję PRAWĄ 
- sekcję LEWĄ 
- sekcje PRAWĄ + LEWĄ 
- mieszadło 
- powrót do zbiornika. 
Zawór (B) służy do regulacji 
ciśnienia cieczy 

F3 BS2-002 
 

 
 
 
 
B 
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Zawory operacyjne

Dźwignia zaworu  BS/2 posiada oznaczenia 
poszczególnych funkcji: 
 
 
R = Bezpośredni powrót cieczy do zbiornika. 
C = Powrót cieczy na mieszadło. 
1 = Otwarta sekcja PRAWA / LEWA. 
2 = Otwarte sekcje PRAWA + LEWA. 

P 
 
 
R 

Przy ustawieniu dźwigni w położeniu P
cały przepływ cieczy skierowany jest do zbiornika 
głównego. 

F3BS2-006

Obsługa sekcji opryskowych: 

F3BS2-004

F3BS2-005 

F3 BS2-003 

Otwarcie sekcji LEWEJ Otwarcie sekcji LEWEJ + PRAWEJ  Otwarcie sekcji PRAWEJ

BKC/2 – zawór obsługiwany ręcznie 

Maksymalne ciśnienie operacyjne zaworu BKC/2 wynosi 16 bar. 
 
W skład zaworu wchodzą: 
A   Wejście zasilające  
B   Główne wyjście powrotne  
C   Wyjście powrotne regulacji ciśnienia 
D   Wyjście powrotne kompensacji ciśnienia
E   Zawory sekcyjne 
F   Główny zawór odcinający 
G   Zawór regulacji ciśnienia 

J

K

C 
D G
 
 
E 

 

A 

F

H   Zawór bezpieczeństwa
 I    Filtr ciśnieniowy 
J    Zdalne sterowanie głównym 
      zaworem odcinającym 
K  Zawory kompensacji ciśnienia 

D3 BKC2-002

D3 BKC2-003

I B 

H

D3 BKC2-001
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Zawory operacyjne

Zdalne sterowanie głównym zaworem odcinającym
Ustawienie dźwigni do przodu powoduje skierowanie całego przepływu cieczy do zbiornika.

Pozycja WYŁĄCZ:
brak ciśnienia w 
układzie 
cieczowym. 

F3 BKC2-001 F3BKC2-002

Ustawienie dźwigni do tyły powoduje skierowanie cieczy pod ciśnieniem do układu cieczowego

Pozycja WŁĄCZ: 
układ cieczowy 
pod ciśnieniem

F3 BKC2-003 F3BKC2-004

Regulacja zaworów kompensacji ciśnienia
1 Włącz główny zawór odcinający 
2 Otwórz oba zawory sekcyjne 
3 Zaworem regulacji ciśnienia ustaw żądane ciśnienie cieczy 
4 Zamknij zawór LEWEJ sekcji – ciśnienie na manometrze zmieni się nieznacznie 
5 Pokręcaj zaworem kompensacji ciśnienia LEWEJ sekcji do powrotu żądanego ciśnienia ( 1) 
6 Powtórz tą samą operację z zaworem sekcyjnym i kompensacyjnym PRAWEJ sekcji  (2) 

1 2

MR DIS PL-003 27

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 

Zawory operacyjne

CB/2 – zawór sterowany 
             elektrycznie 

 
 
Zawór CB/2 jest obsługiwany elektrycznie za 
pośrednictwem panelu sterowania, umieszczanego 
w kabinie ciągnika. Pozwala on na zdalną obsługę 
zaworu regulacji ciśnienia oraz zaworów sekcyjnych. 
CB/2 nie posiada głównego zaworu odcinającego. 

B
B

C 

D3 CB2-002

D

E

W skład zaworu CB/2 wchodzą: 
 
A Przyłącze wielo-pinowe 
B Elektrozawory sekcyjne  
C Elektrozawór regulacji ciśnienia 
D Panel sterowania (ciśnienie, sekcje) 
E Przewód zasilający - 12 V 
F Zawory kompensacji ciśnienia 

F
F
 
D3 CB2-001 A

Brązowy kabel (+) 
 
 
Niebieski kabel (-) 

 
 
 
Panel sterowania 

D3 CB2-004 
D3 CB2-004 

Zawór CB/2 wymaga zasilania prądem stałym 12V.  
Zwróć uwagę na odpowiednie podłączenie kabli do wtyczki 
zasilającej. Zmiana polaryzacji grozi uszkodzeniem zaworu. 
 

F3 CB2-004 

 
A B

A Przełącznik regulacji ciśnienia 
B WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE opryskiwania 
C Przełącznik sekcji LEWEJ 
D Przełącznik sekcji PRAWEJ C D

Wewnatrz panelu sterowania znajdują się bezpieczniki. Są tam także dwa bezpieczniki 
zapasowe. Jeśli zajdzie potrzeba ich użycia zalecane jest uzupełnienie zapasu.  

F3 CB2-005 
Regulacja zaworów kompensacji ciśnienia
1 Otwórz oba zawory sekcyjne 
2 Zaworem regulacji ciśnienia ustaw żądane 
     ciśnienie cieczy (np. 10 bar) 
3 Zamknij zawór LEWEJ sekcji – ciśnienie na 
     manometrze zmieni się nieznacznie 
4 Pokręcaj zaworem kompensacji ciśnienia 
     LEWEJ sekcji do powrotu ciśnienia – 10 bar 
5 Powtórz tą samą operację z zaworem  
    sekcyjnym i kompensacyjnym PRAWEJ sekcji  
Po regulacji zaworów kompensacyjnych otwarcie 
którejkolwiek sekcji lub obu sekcji naraz nie 
powoduje zmian ciśnienia cieczy.  
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Eksploatacja opryskiwacza 

Filtr ssawny 

(A) Zamknij zawór ssawy na filtrze aby po otwarciu pokrywy filtra nie nastąpił wyciek cieczy ze 
zbornika. 

(B) Odkręć pokrywę filtra 
(C) Wysuń wkład filra zachowując ostrożność aby nie uszkodzić O-ringu uszczelniającego 

pokrywę. Uszkodzony O-ring będzie powodował zasysanie powietrza do pompy, 
uniemożliwiając uzyskanie odpowiedniego ciśnienia cieczy. Zalecane jest posmarowanie O-
ringu olejem przed ponownym założeniem pokrywy. 

(D) Po oczyszczeniu wkładu filtra i zamknięciu pokrywy otwórz zawór ssawny kierując ciecz z filtra 
na pompę  

F2 FILTASP-001 F2FILTASP-002 F2FILTASP-003 F2FILTASP-004

A B C D

UWAGA ! Filtr ssawny jest jednym z najważniejszych elementów układu cieczowego. Jego 
szczelność zapobiega zasysaniu powietrza przez pompę. Wkład filtar należy oczyścić po 
każdym użyciu opryskiwacza. 
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Eksploatacja opryskiwacza 

Wentylator 

Podczas pracy z lancą opryskową lub gdy konieczne jest tylko mieszanie cieczy w zbiorniku 
zalecane jest wyłączenie wentylatora.  

 UWAGA !  Podczas wyłączania wentylatora lub zmiany jego prędkości na przekładni wał 
odbioru mocy (WOM) w ciągniku musi być wyłączony. 

Przekładnia znajduje się za zbiornikiem głównym. Ustaw dźwignię przekładni w położeniu         
jeśli wentylator ma być odłączony, w płożeniu              , jeśli ma pracować przy mniejszej 
prędkości wirnika, i w położeniu              , jeśli ma pracować przy większej prędkości.  
Jeśli opryskiwacz posiada skrzynię jednobiegową to dźwignia będzie miała tylko położenie 
neutralne        i szybkich obrotów              . 

D2 TRANS-001

D4 MULT-001 

UWAGA !
W razie trudności z przełączeniem dźwigni przekładni 
przekręć wał napędowy lub wentylator i spróbuj  
przełączyć dźwignię ponownie.  

Filtry ciśnieniowe 

Oczyszczaj wkłady filtrów cśnieniowych po każdych 3 lub 4 zabiegach. Po każdym zabiegu otwórz  
zawory filtrów w celu usunięcia z nich nieczystości. Zbieraj je do wiaderka i złóż na kompost lub w 
miejsce składowania skażonych pozostałości. Czystość filtrów ciśnieniowych decyduje o 
prawidłowej pracy rozpylaczy. Dlatego należy oczyszczać je systematycznie i dokładnie. 

(A) Otwórz zawór filtra 
usuwając nieczystości 

(B) Odkęć pokrywę filtra 
(C) Wysuń wkład filtra, 

oczyść i  załóż pokry-
wę na swoje miejsce 

Po założeniu pokrywy filtra 
zamknij zawór (A). 

F2 FILTPRE-001 F2FILTPRE-002 F2 FILTPRE-003 

 
 
 
 
 

B 
A C
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Eksploatacja opryskiwacza 

Zbiornik główny 

Napełnianie zbiornika odbywa się  przez otwór wlewowy zabezpieczony pokrywą.  
Do napełniania zbiornika stosuj możliwie czystą wodę. 
Napełniaj opryskiwacz zawsze przez sito w otworze wlewowym, aby nie dopuścić do 
przedostania się do zbiornika nieczystości. 

UWAGA !  Podczas napełniania opryskiwacza nie dopuszczaj do sytuacji, w której wąż 
zasilający znajduje się w otworze wlewowym zbiornika. Dopilnuj aby zachowany był 
pewien dystans między wężem a zbiornikiem. W przeciwnym razie wąż może mieć 
kontakt z cieczą użytkową, co może spowodować skażenie źródła wody (patrz rys. (A)).  

A B C 
1 

D2 CUB-001 2 

D2 CUB-002 D2 VAL.VAC-001 D2 VAL.DREN-003

 
Napełnianie Opróżnianie Odprowadzanie

Aby opróżnić opryskiwacz przez zawór spustowy (np. po ostatnim płukaniu) pociągnij za linkę 
zakończoną czerwonym uchwytem, po lewj stronie opryskiwacza. Zawór (2) dociskany 
sprężyną otworzy się. Chcąc pozostawić zawór otwarty przez pewien czas zablokuj linkę na 
knadze (1). Zwolnienie linki spowoduje samoczynne zamknięcie zaworu spustowego.  
(patrz rys. (B)) 

W przypadku konieczności odprowadzenia zawartości lub pozostałości cieczy do zbiornika 
zewnętrznego można założyć na zawór spustowy wąż z szybkozłączem (patrz rys. (C)).  

Rozpylacze 1

Rozpylacze można zamykać indywidualnie poprzez przekręcenie 
korpusu rozpylaczy o 90º. Kiedy rozpylacz jest otwarty może 
przyjmować jedną z trzech pozycji. Zmiana pozycji powoduje kliknięcie.

D2 BOQ-001

Korpusy rozpylaczy wyposażone są w zawory przeciwkroplowe (1), 
które zapobiegają wyciekaniu cieczy z rozpylaczy po zamknięciu 
zaworów sekcyjnych.  
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Eksploatacja opryskiwacza 

Mieszadło

W opryskiwaczach HARDI MERCURY montowane są mieszadła hydrauliczne, zasilane 
bezpośrednio z pompy oraz poprzez przewód powrotny z zaworu operacyjnego 

F2 AGITADOR-002 

Standardowo mieszadło wyposażone jest w kryzę 
o średnicy 5 mm (A). Powoduje ona szybki 
przepływ cieczy wywołujący zjawisko inżekcji i tym 
samym intensywne mieszanie cieczy w zbiorniku. 
 
Opryskiwacze ze zbiornikiem 3000 l posiadają 
dwa mieszadła, oba w tylnej części zbiornika. 
Modele 2000-litrowe mają jedno mieszadło, 
umieszczone centralnie. 

D3 AGIT-001 D3 AGIT-002

 
 
 

5 mm 2.5 mm 
A 

W wyposażeniu opryskiwaczy znajdują się 
zapasowe kryzy o średnicy otworu 2,5 mm: dwie 
dla zbiorników 3000 l i jedna dla zbiorników 2000 l.

Wymiana kryzy: 

1 Przy pomocy klucza odkręć nakrętkę wewnątrz dyszy mieszadła.
2 Wykręć kryzę. 
3 Nalóż teflonową taśmę uszczelniającą na gwint kryzy i wkręć ją w gniazdo mieszadła. 
4 Zakręć nakrętkę na dyszy mieszadła. 

Rozwadniacz preparatów
F2MEZ.POL-001

W sicie wlewowym opryskiwacza znajduje się 
zraszacz spłukujący z sita rozwadnialne 
preparaty proszkowe i granulowane.  

Po sporządzeniu cieczy użytkowej 
rozwadniacz należy wyłączyć ponieważ do 
jego pracy wymagany jest znaczny wydatek 
cieczy, ograniczający wydajność układu 
cieczowego podczas opryskiwania. 
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Eksploatacja opryskiwacza 

Urządzenie płuczące

Urządzenie płuczace współpracuje ze zbiornikiem na wodę do płukania instalacji cieczowej i służy 
do płukania zbiornika pod ciśnieniem. 

Zbiornik na wodę do płukania instalacji cieczowej
Zbiornik ten wykonany jest z białego polietylenu i ma 
pojemność równą 10% objętości zbiornika głównego: 
200 l dla opryskiwaczy 2000-litrowych i 300 l dla 
modeli 3000-litrowych.  
 
Wlew do zbiornika znajduje się z przodu opryskiwacza 
i posiad czerwoną, nakręcaną pokrywę (A). Na 
pokrywie znajduje się odpowietrznik (B) 
zapobiegający powstawaniu podciśnienia w zbiorniku 
podczas zasysania wody przez pompę.  

A 

B 

C

UWAGA ! Zawór odpowietrznika musi być  
zawsze drożny i systematycznie oczyszczany z 
kurzu lub błota aby zapewnić odpowietrzanie 
zbiornika. 

 
Zbiornik należy napełniać przy użyciu czystego węża 
ogrodowego (D) aby nie zanieczyścić znajdującej się 
w nim wody.  
Wlew zbiornika wyposażony jest w zawór 
odpowietrzający (C), który ułatwia swobodne wlewanie 
wody. Po napełnieniu zbiornika zawórnależy zamknąć.

F0AUX-001
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F0AUX-002

D 

C

D2 DUCHAS-001 
Zraszacze
Obrotowe zraszacze płuczące zbiornik pod ciśnieniem 
znajdują się wewnątrz zbiornika. Podczas wirowania pod 
wpływem ciśnienia wody efektywnie spłukują wewnętrzną 
powierzchnię zbiornika. 

F2 DUCHAS-001 
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Eksploatacja opryskiwacza 

Zbiornik na wodę do mycia rąk

Zbiornik ma objętość 15 l i umieszczony jest z przodu 
opryskiwacza. Wodę z tego zbiornika należy stosować 
tylko do popłukania rąk lub rękawic zanieczyszczonych 
środkiem ochrony roślin. 
Zawór (A) spełniający rolę kranika znajduje się z prawej 
strony opryskiwacza. 

F0DEP.15L-001

A 
UWAGA !  Woda znajdująca 
się w tym zbiorniku nie 
nadaje się do picia. 

F0 DEP.15L-002 D0 DEP.15L-001

Schowek 

W szczycie zbiornika głównego znajduje się schowek zamykany zakręcaną pokrywą, taką samą jak 
pokrywa otworu wlewowego. W schowku można przechowywać przydatne podczas zabiegu 
drobiazgi, takie jak: drobne części zapasowe, szczelki, rozpylacze, narzędzia, rękawice, itp. 

D2 AUX-008 

D2AUX-009
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Wentylator osiowy

Wstęp 

Opryskiwacze HARDI  ARROW / MERCURY wyposażane są szeroką gamę wentylatorów 
osiowych. 
Wentylatory zaprojektowano wg. zasad aerodynamiki aby zapewnić ich optymalny wydatek, 
równomierną dystrybucję powietrza, niski pobór mocy oraz niski poziom hałasu. 
Wydatek powietrza wentylatorów mieści się w zakresie od  35 000  do  95 000 m³/h i może być 
dobrany odpowiednio do potrzeb opryskiwanych upraw.  

WENTYLATORY  OSIOWE
 

Wentylatory Arrow Mercury 
 
Model Średnica Wyd.  m³/h L           M           F L M           F
 
F 35 Ø750-SD 35.000 x -            -            -            -            - 

 

SF 45 Ø750-CD 45.000 - x x -            -            - 
 

SF 60 Ø820-CD 60.000 - x x -            -            - 
 

F 55 Ø820-SD 55.000 -            - - x -            -
 

SF 65 Ø820-CD 65.000 - -            -            - x x 
 
SF 75 Ø820-CDC 75.000 - -            -            - x x 
 
SF 85 Ø920-CD 85.000 - -            -            - x x 
 
SF 95 Ø920-CDC 95.000 - -            -            - x x 

SD:    Wentylator bez kierownic powietrza w obudowie. Krótka obudowa. 
CD:    Wentylator z kierownicami powietrza w obudowie. Długa obudowa. 
 

CDC: Wentylator z kierownicami powietrza w obudowie i wylocie. Długa obudowa. 
F:   "Flow" - wentylator standardowy  
SF:    "Symmetrical Flow" – wentylator z symetrucznym rozdziałem powiatrza na wylotach 
L/M/F: Wersje weposażenia opryskiwacza (Low-Medium-Full). 

UWAGA !  Praca z wentylatorem wymaga zachowania szczególnej ostrożności.  
 Nie dokonuj zmian w konstrukcji i wyposażeniu wentylatora bez konsultacji z 
producentem lub dilerem.  

Konstrukcja wentylatorów umożliwia ich współpracę z różnymi dodakowymi urządzeniami, 
takimi jak Deflektory "V-L"  lub Deflektor "JET", które mogą popawić jakość zabiegów lub lepiej 
dostosować sposób emisji powietrza do specyficznych potrzeb opryskiwanych upraw.  
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Wentylator osiowy

Wyposażenie dodatkowe

Deflektor  
V-L  

Sady: drzewa owocowe – ziarnkowe, pestkowe, cytrusowe

Deflektor 
JET  

Sady szpalerowe.

Kanały 
powietrzne 

Sady tradycyjne i cytrusowe 

Kierownice 
powietrza 

Sady tradycyjne i cytrusowe  
z drzewami o dużej objętości koron 
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Wentylator osiowy

Osłona wirnika 

Wentylatory posiadają osłony na wlocie powietrza. Zapobiegają one wypadkom oraz dostaniu się 
do wirnika ciał obcych.  

UWAGA ! 
Stosowanie opryskiwacza bez osłony wirnika na wentylatorze jest ZABRONIONE  
Nie demontuj osłony wirnika podczas pracy wentylatora 
Nie zbliżaj się do pracującego wentylatora kiedy masz nasobie luźne ubranie (np. fartuch)
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wentylatora podczas jego pracy i spoczynku  
Chroń słuch przed hałasem powodowanym przez wentylator (nauszniki dźwiękochłonne) 
W razie drgań, stuków i innych hałasów natychmiast zatrzymaj wentylator 

WYLOT POWIETRZA 

WLOT 
POWIETRZA

OSŁONA 
NA 

WYLOCIE

OSŁONA 
NA 

WLOCIE

MR KAX PL-003 37

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 

Wentylator osiowy

Regulacja kąta łopat wirnika

Kąt łopat wirnika wentylatora może być ustawiany w trzech położeniach. Położenie środkowe jest 
ustawiane fabrycznie. 

Regulacja kąta łopat wirnika: 

A. Zdemontuj osłonę wirnika (1) i obudowę wentylatora (2).
 
B. Zdemontuj piastę i sprzęgło (3) aby umożliwić zdjęcie wirnika. Połóż wirnik poziomo na stole 

warsztatowyn 

2

3 D4 SF65-005 

1

C. Odkręć śruby (5), które łączą obręcze (4) trzymające łopaty wirnika (w wentylatorach SF85 
konieczne jest także odkręcenie cenralnych śrub łączących obręcze z pastą).  
Zdemontuj zewnętrzną obręcz i pozostaw wewnętrzną na piaście (6), z którą jest połączona 
za pomocą szpilek (7). 

4 4 

5 5

77

6
1

D4 SF65-002 D4 SF65-004 
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Wentylator osiowy

D. Wewnętrzna obręcz oraz piętki łopat mają trzy rowki (8), które 
pozwalają na precyzyjne ustawienie odpowiedniego kąta łopat. 

Rowki na łopatach oznaczone są:   P1, P2, P3. 
Rowki na obręczy oznaczone są:   C1, C2, C3. 8

Do ustalenia położenia łopat w obręczy służy wałek układający się  
w rowkach obu elementów.  

D4 SF65-001 

E. Ustaw odpowiedni kąt łopat kojarząc odowiednie rowki na obręczy i piętce łopaty: 
 
35º - P1 + C1, (pierwszy rowek na obręczy z pierwszym rowkiem na łopacie) – rys. (9) 
 
40º - P2 + C2 , (środkowy rowek na obręczy z środkowym rowkiem na łopacie) – rys. (10) 
 
45º - P3 + C3 , (trzeci rowek na obręczy z trzecim rowkiem na łopacie)  - rys. (11) 

9 10 11 

P1 C1 
P2 C2

P3 C3

D4PALA-003 

 Zawsze zgraj ze sobą rowki
      P1-C1, P2-C2 , P3-C3 

JEŚLI PRZEZ POMYŁKĘ SKOJARZYSZ ROWKI  
P3-C2  lub P2-C1  TO KĄT ŁOPAT BĘDZIE 
ZBYT WIELKI, CO GROZI SPALENIEM 
SPRZĘGŁA  WENTYLATORA. 
W sprawie odpowiedniego ustawienia kąta łopat 
skonsultuj się z dilerem. 

D4 PALA-002 
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Wentylator osiowy

Regulacja wylotu powietrza

Szerokośc wylotu powietrza na wentylatorze można regulować w zależności od siły wiatru, 
stadium wzrostu roślin, ich stanu ulistnienia, prędkości jazdy oraz rozstawy rzędów drzew. 
Fabrycznie szerokość wylotu ustawiona jest w położeniu środkowym.  
 
Badania polowe wskazują, że najlepszą penetrację drzew uzyskuje się, gdy prędkość strumienia
powietrza na granicy korony wynosi 8-12 m/s.  

Przyjmij poniższe ustawienia szerokości wylotu powietrza jako wskazówkę: 

Minimalna szerokość Średnia szerokość Maksymalna szerkość 

• Warunki wietrzne 
• Niskie drzewa 
• Mała gęstość liści 
• Rozstawa rzędów 
  ponad 6 m. 

• Lekka bryza
• Średnie drzewa 
• Duża gęstość liści 
• Rozstawa rzędów równa 
   lub mniejsza niż 6 m.

• Bezwietrznie
• Duże drzewa 
• B. duża gęstość liści 
• Rozstawa rzędów 
 mniejsza niż 6 m.

Regulacja szerokości wylotu powietrza:

A. Odkręć osiem nakrętek (1) mocujących obudowę wentylatora (2) i zdejmij obudowę z 
osłoną wylotu powietrza (3). 
 
B. Umieść tulejkę dystansową 15 mm po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie obudowy 
wentylatora. Jeśli obie tulejki mają być razem umieść je po stronie dzwonu (4). 

1 

2

3 
4

A (mm)  SF 45   SF 65   SF 85
 

Minimum 135 175 190
 

Średni 
 150 190 205 
 

Maksimum 165 205 220 
 

A 

D4 SF65-007 
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Wentylator osiowy

Wymiana oleju w przekładni 
wentylatora 

Szanuj środowisko 
RECYLKULUJ OLEJ 

Przekładnia wentylatora podlega podczas pracy wentylatora ogromnym obciążeniom 
mechanicznym.  Poziom oleju w przekładni powinien być systematycznie sprawdzany, a wymiana 
oleju powinna być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji (patrz rozdział: 
„Obsługa opryskiwacza”). W gorącym klimacie należy stosować olej SAE-20/50 MULTIGRADE 
lub SAE-90. 

1.  Wskaźnik poziomu oleju
2.  Wlew oleju 
3.  Spust oleju

Model:   F35 i F55 Model:   SF45 i SF65 Model:   SF85 
0,4  l

0,8  l  1,0  l 
2 2

1,5  l 2 
2

1 1
 
 
3 3 

3
1 

1

F4MULTIPLI-002

Wlew oleju znajduje się między zbiornikiem a wentylatorem.

F4 ACEITE-002 F4 ACEITE-001

D4 F55MUL-001 

D4 SF85MUL-001 
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Wentylator osiowy

Model F35 : Wydatek powietrza i zapotrzebowanie mocy 

 40º  «pozycja 2»  . Dla ciągników o mocy ponad 30 kW (40 KM).
Ustawienie fabryczne. Daje ono najlepszy stosunek wydatku powietrza do 
zużycia paliwa. 

T4 F35-2-40-001 T4 F35-2-40-002

 
• Brak niższego biegu przekładni • Brak niższego biegu przekładni 

45º  «pozycja 3» . Dla ciągników o mocy ponad 40 kW (55 KM). 
Ustawienie polecane dla średniej wielkości drzew, lub małych drzew i prędkości 
roboczej ponad 4 km/h. 

T4 F35-2-45-001 T4 F35-2-45-002

 
• Brak niższego biegu przekładni • Brak niższego biegu przekładni 
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Wentylator osiowy

Model SF45 : Wydatek powietrza i zapotrzebowanie mocy

 40º  «pozycja 2» . Dla ciągników o mocy ponad 35 kW (50 KM). 
Ustawienie fabryczne. Daje ono najlepszy stosunek wydatku powietrza do 
zużycia paliwa. 

• Na niższym biegu zredukuj  
  wydatek powietrza o 15% 

T4 SF45-2-40-001

 
• Na niższym biegu zredukuj  
 zapotrzebowanie mocy o 45%

45º  «pozycja 3» . Dla ciągników o mocy ponad 45 kW (60 KM). 
Ustawienie polecane dla średniej wielkości drzew, lub małych drzew i prędkości 
roboczej ponad 5 km/h. 

• Na niższym biegu zredukuj  
  wydatek powietrza o 20% 

T4 SF45-2-45-001

 
• Na niższym biegu zredukuj  
 zapotrzebowanie mocy o 40% 
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Wentylator osiowy

Model F55 : Wydatek powietrza i zapotrzebowanie mocy 

40º  «pozycja 2» . Dla ciągników o mocy ponad 45 kW (60 KM).
Ustawienie fabryczne. Daje ono najlepszy stosunek wydatku powietrza do 
zużycia paliwa. 

T4 F55-2-40-001 T4 F55-2-40-002

 
• Brak niższego biegu przekładni • Brak niższego biegu przekładni 

45º  «pozycja 3» . Dla ciągników o mocy ponad 50 kW (70 KM).
Ustawienie polecane dla średniej wielkości drzew, lub małych drzew i prędkości 
roboczej ponad 4,5  km/h. 

T4 F55-2-45-001 T4 F55-2-45-002

 
• Brak niższego biegu przekładni • Brak niższego biegu przekładni 
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Wentylator osiowy

Model SF65 : Wydatek powietrza i zapotrzebowanie mocy

40º  «pozycja 2» . Dla ciągników o mocy ponad 50 kW (70 KM). 
Ustawienie fabryczne. Daje ono najlepszy stosunek wydatku powietrza do 
zużycia paliwa. 

T4 SF65-2-40-001 T4 SF65-2-40-002

• Na niższym biegu zredukuj  
  wydatek powietrza o 15% 

• Na niższym biegu zredukuj  
  zapotrzebowanie mocy o 45% 

45º  «pozycja 3» . Dla ciągników o mocy ponad 55 kW (75 KM). 
Ustawienie polecane dla dużych drzew, lub drzew średniej wielkości i 
prędkości roboczej ponad 5 km/h.

T4 SF65-2-45-001 T4 SF65-2-45-002

• Na niższym biegu zredukuj  
  wydatek powietrza o 20% 

• Na niższym biegu zredukuj  
  zapotrzebowanie mocy o 40% 
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Wentylator osiowy

Model SF85 : Wydatek powietrza i zapotrzebowanie mocy

40º  «pozycja 2» . Dla ciągników o mocy ponad 60 kW (80 KM).
Ustawienie fabryczne. Daje ono najlepszy stosunek wydatku powietrza do 
zużycia paliwa. 

T4 SF85-2-40-001 T4 SF85-2-40-002

• Na niższym biegu zredukuj  
  wydatek powietrza o 15% 

• Na niższym biegu zredukuj  
  zapotrzebowanie mocy o 45% 

45º  «pozycja 3» . Dla ciągników o mocy ponad 65 kW (90 KM). 
Ustawienie polecane dla bardzo dużych drzew, lub drzew średniej wielkości i 
prędkości roboczej ponad 6 km/h.

T4 SF85-2-45-001 T4 SF85-2-45-002

• Na niższym biegu zredukuj  
  wydatek powietrza o 20% 

• Na niższym biegu zredukuj  
  zapotrzebowanie mocy o 40% 
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Obsługa opryskiwacza

Smarowanie 

Przegubowo-teleskopowy wał napędowy
Połączenia i łożyska powinny być smarowane smarem stałym:  
- punkty (A) co 8 godzin pracy 
- punkty (B) co 20 godzin pracy 

A 
A 

A 
 
 
 
 
 
 
D2 TdF-007 

B 
 
 
 
 
B 

A
A

A

UWAGA !   
W opryskiwaczach HARDI 
MERCURY musi być 
także smarowany wa ł 
napędowy łączący 
pompę i wentylator. 

Pompa przeponowa 
Smaruj pompę smarem stałym co 50 godzin pracy lub raz miesięcznie, poprzez kalamitkę 
umieszczoną w osi wału napędowego (dotyczy wszystkich trzech modeli pomp: 321/10, 363/7 
and 363/10) 

363/7  363/10 321/10

Rodzaj smaru

SHELL RETINAX EP2

CASTROL LMX
D1 363-004 

D1 321-004
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Obsługa opryskiwacza

Dyszel 
Oba typy dyszli prostych: z uchem zaczepowym (1)  
i zaczepem jarzmowym (2), posiadają kalamitki  
smarownicze w górnej części dyszla (E). Smaruj 
dyszel systematycznie aby uniknąć szybkiego 
zużycia zaczepów.  
Smaruj także nakrętkę mocującą zaczep, znajdującą 
się pod dyszlem. 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

F7 PEZ-001 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 

3 F7 ANILLA-001 

F7 U’002 

E Dyszel skrętny (3) posiada dwie kalamitki 
w punktach (E) i (F). 

F 

Miejsca te muszą być smarowane 
przynajmniej raz wroku. 

Osie 
Smarowania wymaga piasta koła. Usuń pokrywę piasty (1) i nałóż smar na czop osi. Jeśli 
opryskiwacz wyposażony jest w hamulec to nasmaruj także ruchome częci mechanizmu 
hamulcowego (G) 
Smarowanie należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku.

D6 BUJE-001 

G 
1

D6 BUJE-002

Filtry i złączki 
Za każdym razem gdy otwierasz filtr lub odłączasz przewody 
cieczowe zachowaj ostrożność aby nie uszkodzić 
uszczelniających O-ringów. Przed ponownym montażem 
posmaruj O-ringi olejem lub smarem aby ułatwić montaż i 
przedłużyć trwałość uszczelnień.  

G 

DM TOR-001
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Obsługa opryskiwacza

Pompa przeponowa

Wymianę przepon w pompach 321 i 363 użytkownik może przeprowadzić we własnym zakresie. 
 
Wymiana przepon: 

Pompa 321 

2
 
3

1

1 Zdemontuj pokrywę zaworów (1). 
2 Usuń z gniazd zawory (2) i O-ringi (3). 
3 Zdemontuj pokrywę przepony (4). 
4 Odkręć śrubę (6) i zdejmij przeponę (5). 
5 Zakładając nową przeponę zwróć uwagę na 

odpowiednie jej ułożenie. Zewnętrzna strona 
przepony jest oznaczona. 

6 Zwróć uwagę na  odpowiednie ułożenie zaworów. 
Upewnij się, że nie są ułożone do góry nogami.  

D1 321MANT-002

 
 
 

5

5 Pompa 363

6 
4

2 
2 

1 

4 3 

1 Zdemontuj pokrywę zaworów (1). 
2 Usuń z gniazd zawory (2) i O-ringi (3). 
3 Odkręć śrubę mocującą i zdejmij przeponę (4). 
4 Zakładając nową przeponę zwróć uwagę na 

odpowiednie jej ułożenie. Zewnętrzna strona 
przepony jest oznaczona numerem (5). 

5 Zwróć uwagę na  odpowiednie ułożenie zaworów. 
Upewnij się, że nie są ułożone do góry nogami. 

D1 363MANT-001 

UWAGA !  Zauważ, że pod jedną pokrywą zaworów 
w górnej części pompy znajdują się dwa różne typy 
zaworów, które muszą być zamontowane 
spowrotem w tych samych miejscach. 

Rozpylacze 

Wymiana lub oczyszczenie rozpylacza (1) 
wymaga użycia klucza do odkręcenia kołpaka (2). 
Czyść rozpylacze za pomocą szczoteczki i wody 
lub sprężonego powietrza. Nigdy nie używaj 
ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić 
rozpylacz. Jeśli po zamknięciu zaworu sekcyjnego 
ciecz wycieka z rozpylacza to należy wymienić 
przeponę zaworu przeciwkroplowego. 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2 BOQ-003 

1 
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Obsługa opryskiwacza

Okresy międzyprzeglądowe

Co 10 godzin pracy. 
1 Oczyść filtr ssawny. 
2 Oczyść filtry ciśnieniowe. 
3 Sprawdź rozpylacze. 
4 Sprawdź szczelność układu ciśnieniowego. 
5 Sprawdź szczelność układu ssawnego (zasysanie powietrza). 
6 Sprawdź i dokręć śruby i nakrętki. 

Co 50 godzin pracy. 
1 Przeprowadź przegląd jak co 10 godzin pracy. 
2 Sprawdź mocowanie kół jezdnych i w razie potrzeby dokręć śruby. 
3 Sprawdź ciśnienie w powietrzniku pompy. 
4 Sprawdź stan wału napędowego. 
5 Sprawdź ciśnienie w ogumieniu. 
6 Przesmaruj pompę.  

Co 100 godzin pracy. 
1 Przeprowadź przegląd jak co 50 godzin pracy. 
2 Sprawdź i przesmaruj dyszel. 

Co 250 godzin pracy. 
1 Przeprowadź przegląd jak co 100 godzin pracy 
2 Sprawdź piasty kół. 
3 Sprawdź hamulce hydrauliczne. 
4 Sprawdź stan i szczelność wszystkich węży i przewodów cieczowych. 
5 Wymień olej w skrzynce przekładniowej wentylatora. 

?
Co 1000 godzin pracy. 
1 Przeprowadź przegląd jak co 250 godzin pracy. 
2 Przejrzyj piasty kół. 
3 Przejrzyj hamulce. 
4 Przejrzyj układ napędowy. 
5 Przejrzyj pompę. 
6 Przejrzyj skrzynkę przekładniową wentylatora. 
7 Sprawdź manometr. 
8 Przejrzyj sprzęgło i wentylator. 
9 Zmień ogumienie. 

MR MANT PL-00550 
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Naprawa opryskiwacza

Problemy operacyjne

Przestrzeganie systematycznych przeglądów opryskiwacza minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii. 
Ewentualne usterki wynikają najczęściej z następujących przyczyn: 

a. Nawet drobne nieszczelności w układzie ssawnym powodują zasysanie powietrza i brak 
ciśnienia. 

b. Zapchany filtr ssawny utrudnia lub uniemożliwia zasysanie cieczy przez pompę. 
c. Zapchany filtr ciśnieniowy powoduje wzrost ciśnienia w układzie (na manometrze) lecz nie na 

rozpylaczach. 
d. Zanieczyszczenia mogą utrudnić pracę pompy oraz kompletnie zablokować zawór opracyjny
e. Nieprawidłowy montaż pompy, szczególnie przepony, może powodować zasysanie powietrza 

i brak możliwości uzyskania ciśnienia cieczy. 
f. Zanieczyszczony układ elektryczny urzadzeń sterujacych może powodować zwarcie lub 

przerwę w obwodzie.  

Aby uniknąć awarii zawsze sprawdzaj: 
- czystość filtrów, 
- mocowanie, szczelność i stan ogólny węży i przewodów cieczowych, 
- stan uszczelek i O-ringów, 
- stan manometru i wiarygodność jego wskazań, 
- funkcjonowanie zaworu operacyjnego (testuj na czystej wodzie),  
- czystość układów elektrycznych. 

Identyfikacja usterek

Poniższa tabela pozwala znaleźć przyczynę usterki i dokonać samodzielnej naprawy. 
Jeśli zawarte w niej informacje są niewystarczające do usunięcia problemu skontaktuj się 
z serwisem.   

Usterka Przyczyna Naprawa

Brak rozpylania przy 
włączonych 

Zasysanie powietrza. Sprawdź szczelność O-ringów w 
układzie ssawnym. 

 
Sprawdź przewody i połączenia układu 
ssawnego. 

 
Sprawdź ułożenie przepon i pokryw 
przepon.
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Naprawa opryskiwacza

Usterka Przyczyna Naprawa

Brak rozpylania przy 
włączonych 

Powietrze w układzie. Napełnij przewód ssawny wodą dla 
zainicjowania ssania. 

Zapchany filtr 
ssawny/ciśnieniowy

Oczyść filtry.
 
 
Sprawdź czy rura ssąca w zbiorniku 
nie jest zapchana i zbyt blisko dna 
zbiornika 

Brak ciśnienia.            Nieprawidłowy montaż.  Brak kryzy na przewodzie powrotnym 
  

Zablokowany lub zużyty 
zawór pompy. 
 

Uszkodzony lub 
zabrudzony manometr.

Nieszczelny zawór bezpieczeństwa. 
 
 

Zapchany  przewód ssawny w 
zbiorniku. 
 
Sprawdź stan zaworu. 
 
 
Sprawdź stan manometru.  
Usuń zanieczyszczenia. 

Spadek ciśnienia. Zapchane filtry. Oczyść filtry, napełnij czystą wodą i 
uruchom opryskiwacz. 

 

Jeśli ciecz jest na bazie zawiesiny 
sprawdź działanie mieszadła. 

 
Zużyte rozpylacze. Sprawdź wydatek rozpylaczy i wymień  

rozpylacze zużyte. 

Zasysanie pow. przy 
niskim poziomie cieczy 

 

Wzrost ciśnienia.  Filtry ciśnieniowe zaczynają 
się zapychać. 

Zbyt intensywne mieszanie. Wyłącz 
mieszanie przy niskim poziomie cieczy. 
 
Oczyść wszystkie filtry. 

Zapchane mieszadło. Sprawdź drożność mieszadła. 

Tworzenie się piany. Zasysanie powietrza do 
układu 

Sprawdź szczelność uszczelek  
i O-ringów we wszystkich złączach 

Zbyt intens. mieszanie Wyłącz mieszadło.  
 Zredukuj obroty ciągnika. 
 

Zastosuj środki antypienne. 
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Naprawa opryskiwacza

Usterka Przyczyna Naprawa

Wyciek cieczy z pompy 
 

Uszkodzona przepona Wymień przeponę zgodnie z instrukcją  

Zawór operacyjny nie 
działa 

Spalone bezpieczniki Sprawdź działanie mikroprzełączników 

Zawory nie zamykają się 
prawidłowo.

Sprawdź działanie mikroprzełączników

Brak zasilania Sprawdź połączenia na płytce 

Sprawdź czy układ nie zamókł 

Nadmierny hałas i 
drgania wentylatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drgania i hałas w 
skrzynce przekładniowej

Wirnik stracił 
wyważenie 
 
 
Luźne śruby mocujące 
wentylator 
 

Sprzęgło uszkodzone 
lub zużyte 
 

Niewłaściwe zazębienie 
kół zębatych

Sprawdź mocowanie bezpieczników 
 
 
Oddaj wirnik do wyważenia 
 
 
 
Dociśnij śruby i nakrętki 
 
 
Wymień sprzęgło 
 
 
Włącz odpowiednio przełożenie 
przekładni. 

Zużyte koła zębate Wymień koła zębate 

Zbyt niski poziom oleju Uzupełnij poziom oleju 

53MR ANO PL-003

Nieprawidłowa 
biegunowość

Brązowy  (+);    Niebieski  (-) 
  

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



Aby opryskiwacz służył długo i niezawodnie należy utrzymywać go w dobrym stanie myjąc po 
każdym zabiegu  

 

Utrzymanie opryskiwacza

Mycie 

1. Przeczytaj instrukcję stosowania środka chemicznego na etykiecie. Zwróć uwagę na zasady 
BHP, środki ochrony osobistej i polecane detergenty do mycia opryskiwacza. Przeczytaj  
instrukcję stosowania detergentów. Jeśli opisana jest tam procedura mycia opryskiwacza to 
zastosuj się do niej.  
 
2. Zapoznaj się obowiązującymi przepisami w zakresie zagospodarowania pozostałości cieczy 
użytkowej i postępowania ze skażoną wodą po płukaniu zbiornika i instalacji. W razie potrzeby 
skontaktuj się z miejscowym Inspektoratem Ochrony Roślin 
 i Nasiennictwa.  
 
3. Rozcieńczone wodą pozostałości cieczy oraz popłuczyny po myciu opryskiwacza należy 
wypryskać na traktowane wcześniej uprawy. Niedopuszczalne jest wylewanie ich na glebę lub 
do kratek ściekowych. Niedozwolone jest mycie opryskiwacza w odległości mniejszej niż 20 m 
od zbiorników i cieków wodnych, studni, kanałów melioracyjnych i kanałów ściekowych. 
 
4. Dokładne wykalibrowanie opryskiwacza pozwala na minimalizację pozostałości cieczy 
użytkowej po zabiegu. 
 
5. Dobrą praktyką jest umycie opryskiwacza bezpośrednio po zabiegu i utrzymanie go zawsze 
w gotowości do kolejnych zadań. Mycie opryskiwacza przedłuża jego trwałość. 
 
6. Czasem konieczne jest pozostawienie cieczy w zbiorniku na jakiś czas, np. do momentu aż 
warunki pogodowe pozwolą na kontynuowanie zabiegu. W takim przypadku opryskiwacz należy 
zabezpieczyć przed postronnymi osobami, dziećmi i zwierzętami.  
 
7. Jeśli stosowany środek chemiczny działa agresywnie zalecane jest pokrycie metalowych 
części opryskiwacza substancją spowalniającą korozję.  
 

UWAGA ! 
Czysty opryskiwacz jest bezpieczniejszy.  
Czysty opryskiwacz jest zawsze gotowy do działania. 
Czysty opryskiwacz jest odporny na uszkodzenia przez środki chemiczne. 
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Utrzymanie opryskiwacza

1. Rozcieńcz pozostałą po zabiegu ciecz 10-krotnie i wypryskaj na traktowaną wcześniej 
uprawę.  

2. Podczas płukania opryskiwacza stosuj środki ochrony osobistej. Użyj odpowiedni detergent 
oraz, jeśli to konieczne, odpowiedni dezaktywator środków ochrony roślin. 

3. Umyj zewnętrzną powierzchnię opryskiwacza i ciągnika. Jeśli to konieczne użyj 
odpowiedniego detergentu. 

4. Otwórz filtr ssawny i opłucz wkład filtra. Po umyciu opryskiwacza załóż filtr ponownie. 
5. Podczas pracy pompy opłucz zbiornik wewnątrz. Przepłucz wszystkie używane podczas 

zabiegu elementy układu cieczowego. Wypryskaj popłuczyny na traktowaną wcześniej 
uprawę.  

6. Po wypryskaniu popłuczyn napełnij zbiornik czystą wodą przynajmniej do 1/5 objętości. 
Niektóre środki ochrony roślin wymagają napełnienia całego zbiornika. Dodaj odpowiedni 
detergent i/lub dezaktywator, np. sodę czyszczącą.  

7. Uruchom pompę i przepłucz wszystkie używane podczas zabiegu elementy układu 
cieczowego. Pozostaw opryskiwacz pod działaniem dezaktywatora przez jakiś czas.  

8. Opróżnij zbiornik, uruchom pompę i pozwól jej pracować na sucho przez jakiś czas.  
9. Wyłącz pompę. Jeśli środek ochrony roślin ma tendencję do zapychania rozpylaczy 

przeczyść je używając szczoteczki. 
10. Załóż rozpylacze i odstaw opryskiwacz na miejsce postoju. Jeśli zastosowany środek 

ochrony działa szczególnie agresywnie pozostaw opryskiwacz z otwartą pokrywą zbiornika. 

Przechowywanie zimowe

Po zakończeniu sezonu należy przygotowac opryskiwacz do przechowania na czas zimy.  
 
Jest to dobra okazja do wymiany nadwątlonych uszczelnień i likwidacji jakichkolwiek 
przecieków.  
 
Starannie umyj opryskiwacz z zewnątrz oraz przepłucz instalację cieczową.  
 
Wlej do zbiornika płyn niezamarzający i uruchom pompę aby wypełnić płynem kład cieczowy. 
 
Nasmaruj wszystkie punkty smarowania, usuń kurz z urządzeń kontrolno-sterujących, zamaluj 
otarcia i zadrapania powłoki lakierniczej. 
 
Ustaw opryskiwacz w bezpiecznym miejscu, aby nie miały do niego dostępu dzieci i osoby 
postronne. 
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Specyfikacja techniczna

Wymiary 

D2 AUX2-003 

Wymiary 
MERCURY 2000 MERCURY 3000 
 

max./min. max./min. 
A (mm) 5088/4345 5258/4515 
 

B (mm) 2000/1515 2000/1815 
C (mm) 1700/1560 1900/1790 

Masa 

MERCURY 2000
 
Obciążenie       Na oś (kg)       Na dyszel (kg) Masa całkow. (kg)

 
     Pusty 846 80 926 
 

  Pełny 3171 405 3576

MERCURY 3000
 
Obciążenie        Na oś (kg)        Na dyszel (kg) Masa całkow. (kg)

 
     Pusty 1090 60 1150 
 

   Pełny 4527 523 5050

Przybliżona masa opryskiwacza ze zbiornikiem na czystą wodę do płukania instalacji i zbiornikiem na wodę do 
mycia rąk 
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Specyfikacja techniczna

Pompa 6-przeponowa

Modele 363/7 i 363/10 

D1 36307-001 

363/7 obr/min
300 400 500 540 600 700 

bar l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW
0 78 0,9 104 1,2 131 1,6 140 1,6 156 1,9 183 2,2
2 76 1,0 102 1,3 128 1,7 136 1,8 152 2,0 177 2,3
4 74 1,3 98 1,5 125 1,9 133 2,1 147 2,4 170 2,8
6 73 1,4 97 1,8 121 2,3 130 2,5 144 2,9 167 3,5
10 71 1,8 95 2,4 117 3,1 127 3,4 141 3,8 164 4,6,
15 70 2,4 92 3,2 115 3,9 124 4,4 137 5,0 161 5,9
20 68 2,9 90 3,9 113 4,8 122 5,4 135 5,9 158 7,0

 
Ciśnienie maksymalne: 20 bar 
Masa: 52,6 kg 
Obroty nominalne: 540 obr/min 

300 400 500 540 600 700
bar l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW
0 107 0,9 141 1,4 178 1,7 194 1,8 211 2,0 229 2,4
2 105 1,3 140 1,5 175 2,1 189 2,3 207 2,6 225 3,2
4 103 1,5 139 2,1 172 2,5 186 2,9 205 3,3 224 3,9
6 102 1,8 138 2,5 169 3,2 184 3,5 203 3,9 223 4,6
10 100 2,5 135 3,4 166 4,4 182 4,7 200 5,2 220 6,0
15 98 3,3 132 4,5 164 5,6 178 6,2 197 6,6 217 7,6

 
Ciśnienie maksymalne: 15 bar 
Masa: 52,5 kg 
Obroty nominalne: 540 obr/min 
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Specyfikacja techniczna

Pompa 2-przeponowa

Model 321/10 

D1 321-003 

300 400 500 540 600 700
bar l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW l/min kW
0 39 0,3 52 0,4 65 0,5 70 0,6 78 0,7 91 0,8
5 39 0,3 52 0,5 65 0,6 70 0,6 78 0,7 91 0,8
10 39 0,7 52 0,9 65 1,1 70 1,2 78 1,4 91 1,6
15 39 1,0 52 1,4 65 1,7 70 1,8 78 2,0 91 2,4
20 39 1,4 52 1,8 65 2,3 70 2,4 78 2,7 91 3,2
25 39 1,7 52 2,3 65 2,8 70 3,0 78 3,4 91 4,0

 
Ciśnienie maksymalne: 25 bar 
Masa: 23,9 kg 
Obroty nominalne: 540 obr/min 

Koła 

Rozmary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.0/75-15.3" 12PR 15.3" 9.0x15.3" 06/161x205x21.5-E2 0 265 760   1695 4,5 65 31
11.5/80-15.3" 10PR 15.3" 9.0x15.3" 06/161x205x21.5-E2 0 290 845   1930 3,5 51 34
11.5/80-15.3" 16PR 15.3" 9.0x15.3" 06/161x205x21.5-E2 0 290 845   2575 5,5 80 45
13.0/65-18" 16PR 18" 11.0x18" 06/161x205x21.5-A2 0 336 890   3270 5,5 80 62

400/60-15.5" 14PR 15.5" 13.0x15.5" 06/161x205x21.5-A2 -15 405 875   3270   4,25 62 63
 
1 Średnica w calach  
2 Rozmiar felgi 
3 Mocowanie koła 
4 Odchyłka od środka geometrycznego 
5 Szerokość opony 
6 Średnica zewnętrzna opony [mm] 
7 Obciążenie [kg] na zestaw  przy prędkości 25 km/h 
8 Ciśnienie [bar] 
9 Ciśnienie [p.s.i.] 
10 Masa zestawu 
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SI Imperial Przelicznik
 
Masa kg lb x 2.205 
Powierzchnia ha acres x 2.471 
Odległość cm in x 0.394 

m ft x 3.281 
m yd x 1.094 
km mile x 0.621 

Prędkość km/h mile/h x 0.621 
km/h m/s x 0.277 

Dawka cieczy l/ha gal/acre x 0.089 
Objętość ml fl. oz x 0.0352 

l Imp. pt. x 0.568 
l gal x 0.22 

Ciśnienie bar lb./inv (p.s.i.) x 14.504 
Temperatura °C °F (°C x 1.8) + 32 
Moc kW hp x 1.341 
Moment Nm lb.ft. x 0.74 

Przeliczanie jednostek SI na Imperial units
Wszystkie wielkości w niniejszej instrukcji podane są 
w jednostkach SI. W celu przeliczenia ich na 
jednostki typu Imperial, stosowane  m.in. w USA i 
Wielkiej Brytanii zastosuj podane niżej przeliczniki: 

 

Informacje dodatkowe

Specyfikacja ogólna

Filtry 
Ssawny: 50 mesh (0.3 mm) 
Ciśnieniowy: 50 mesh (0.3 mm) 
 

 
Temperatura i ciśnienie robocze 
Temperatura: 2oC - 40oC  
 

 
Maksymalne ciśnienie w układzie ciśnieniowym: 
20 bar  
 

 
Maksymalne ciśnienie w układzie ssawnym: 
7 bar 
 

 
Hamulce hydrauliczne 
Wyjście proporcjonalne w ciągniku: 
Maks. ciśnienie Mercury 2000-3000: 150 bar 
 

 
Bez wyjścia proporcjonalnego w ciągniku: 
Maks. ciśnienie Mercury 2000: 120 bar  
Maks. ciśnienie Mercury 3000: 140 bar  
 

 
Materiały 
Zbiornik: polietylen odporny na UV 
Węże: PVC lub guma  
Zawory: PA z włóknem szklanym  
Złączki: PA 
Wentylator: Aluminium 
 

 
Reycling 
Kiedy opryskiwacz zakończy swoją służbę i ma 
być złomowany należy go dokładnie umyć. 
Zbiornik, węże i złączki syntetyczne mogą być 
przerabiane w autoryzowanych zakładach 
przetwarzania odpadów.  Części metalowe mogą 
być przekazane na złom. zapoznaj się przestrzegaj 
lokalne przepisy dotyczące zagospodarowania 
odpadów. 
 

Połączenia elektryczne 
Oświetlenie 
 
Funkcja Kolor ISO       DIN 
1. Lewy kierunk. Żółty   1        1 
2. Wolny Niebieski   2    54g 
3. Masa Biały   3      31 
4. Prawy kierunk. Zielony 4         r 
5. Prawe pozyc. Brązowy   5     58r 
6. Hamulcowe Czerwony   6      54 
7. Lewe pozyc. Czarny   7     58l 

Wtyczka PVC zgodna z zasadami UNE 26.170.
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Informacje dodatkowe

Piktogramy 

Opis 

Powder mixer 

Agregatownie 
opryskiwacza 

Urządzenie płuczace 

Układ cieczowy

Zbiornik na wodę 
do płukania rąk 

Schowek

Pompa przeponowa 
Specyfikacja 
techniczna 

Zawór operacyjny 
Przechowywanie 
zimowe 

Filtry 
Problemy 
operacyjne 

Wentylator 
Utrzymanie 
opryskiwacza 

Zbiornik główny
Mycie 
opryskiwacza 

Rozpylacze Uwaga

Mieszadło Smarowanie
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Uwagi

Dane dotyczące opryskiwacza

W celu uzyskania szybkiej i dokładnej informacji podczas Twojego kontaktu z dilerem lub 
serwisem technicznym podaj następujace dane dotyczace swojego modelu opryskiwacza:  

Numer seryjny 

Model opryskiwacza 

Numer seryjny pompy

Model pompy 

Numer gwarancji 

Właściciel

Data zakupu 

W razie zgłoszenia naprawy gwarancyjnej poprosimy Cię o podanie powyższych danych.

Diler / Importer HARDI
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Notatki
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