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BEVEZETŐ
Partnereinkkel való beszélgetéseink során gyakran találkozunk azzal a felvetéssel, hogy a talajoltó készítmények
kijuttatása sok esetben plusz idő-, gép-, és emberigényes folyamat. Ez gyakran vezethet az egyébként elismert
és hatékony mikrobiológiai talajkezelő technológiák mellőzéséhez.
Ezt a tényt felismerve hoztuk létre a Natur Jet kijuttató berendezést, amely gyorsan felszerelhető, rugalmasan
kombinálható az erő- és munkagépekhez alkalmazkodva, így a talajoltó készítmények a talajmunkákkal egy
menetben kijuttathatóak és nem igényelnek többé plusz energiát a gazdák részéről. A Natur Agro váchartyáni
gyárában saját lakatos műhellyel rendelkezünk, ahol a Natur Jet berendezések fejlesztése, gyártása, összeállítása és karbantartása is folyik. A „házon belüli” gyártással partnereink és szaktanácsadóink munkáját még hatékonyabbá és gyorsabbá tudjuk tenni.
A Natur Jettel felszerelt gépek minden fajta talajmunka során képesek a folyékony talajoltó anyagok, lombtrágyák mozgatására, kijuttatására. A kombinálhatóságnak köszönhetően csak rajtunk múlik melyik munkaművelet során használjuk a Natur Jetet.
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A Natur Jet egy multifunkciós, kombinált kijuttató berendezés, melynek segítségével a Natur Micro termékcsalád
kijuttatása a talajmunkákkal egy menetben, költségtakarékosan és hatékonyan történik. A berendezés a Natur
Agro által készített és forgalmazott saját konstrukció. Azért ajánljuk szántóföldi permetező, illetve más kijuttató
berendezés helyett, mert kimondottan magas csíraszámú mikrobiológiai talajoltó termékcsaládunk kijuttatásához lett kifejlesztve. Más eszközökhöz képest csökkentett vízmennyiség mellett nyílik lehetőség az input anyagok
kijuttatására és a Natur Jetnek nem okoz dugulási problémákat a tömény baktériumtrágyák összetétele sem.
Egy kijuttatás alkalmával akár többféle termék is összekeverhető a tartályban – amennyiben ezt a keverhetőségük megengedi – így még inkább csökkenthető a munkafolyamatok időigénye.
Többféle konfigurációban is összeállítható a Natur Jet a gazda igényei, illetve az aktuális talajmunkák, vagy
a gépek sajátosságai szerint. Az eszköz rögzíthető az erőgép három pontos fronthidraulikájára, ha nincs ilyen,
akkor egyedi adapter-kiegészítéssel orrsúlytartójára, illetve gépspecifikus beállításokkal és alkatrész konfigurációval a munkagépre (vetőgép, kultivátor, tárcsa, stb.) is. A különböző konfigurációk kialakítása egyszerű, mivel a
Natur Jet szett főbb alkatrészei minden munkafolyamat esetében azonosak, a kiegészítő alkatrészek (szórókeret,
fúvókák, vezetékek, stb.) száma, vagy méretezése pedig az aktuális feladathoz módosítható.
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A NATUR JET JELENLEG
ELÉRHETŐ KONSTRUKCIÓI
NATUR JET NORMÁL

Egy alap kialakítás, melynél a tartály és a szórókeret is a munkagépen kap helyet. Ilyenkor a gép sajátosságai
és lehetőségei szerint kerülnek rögzítésre a Jet alkatrészei. Egyes esetekben a tartály kerülhet a traktor orr részére
is, de a kijuttató alkatrészek a munkagépre vannak szerelve.

NATUR JET EXTRA

A vetés előkészítése során, azzal egy menetben kijuttatható a talajoltó készítmény. Ennél a csomagnál a traktor
front részére van felszerelve a tartály és a szórókeret is. Ugyanez a konstrukció alkalmazható a szármaradványok
eldolgozása során talajkondiciónáló, szárbontó készítmény kijuttatásakor. Beállítástól függően a vetés során
szórás helyett a vetőágyba csepegtethetünk is.

KULTI-JET

Kultivátorozás alkalmával adapterek segítségével a kapákra kerülnek a megfelelő szögben beállított fúvókák,
így a munkával egy menetben, közvetlenül a növényre permetezhetünk. A tartály a traktor front részén kap
helyet.
Mivel sokféle gépspecifikus konfiguráció lehetséges, így egyetlen kiadványban lehetetlen lenne minden változat technikai paramétereit és összeszerelését bemutatni. Ezért a kiadvány további részében a főbb alkatrészeket, illetve a Natur Jet Extra összeszerelését mutatjuk be részletesebben.
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ALKATRÉSZEK,
TARTOZÉKOK
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Visszakeverés

TARTÁLY

Távszabályzó

Kötődoboz

Öblítő
tartály
Szivattyú

Tartály kivezetés

Szívószűrő

Visszakeverő csap

Leeresztés
Háromutas csap

Nyomásmérő óra
csatlakozása

Nyomószűrő

Gyorscsatlakozó pár
Áramlásmérő

Fúvókatest

Fúvókatartó

A Natur Jet összeállításához és felszereléséhez cégünk komplett alkatrészcsomagot és összeszerelési útmutatót
biztosít. A Natur Jet Extra felszerelése egyszerű, szakembereknek 1-2 órás munkaművelettel rögzíthető az erőgép
orrára a szükséges bekötésekkel együtt, de kevésbé hozzáértőknek sem okoz problémát.
A Normál és Kulti-Jet esetében is hasonló, néhány órás művelettel munkára kész állapotba helyezhető
a permetező szett.
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TARTÁLYOK
A Natur Jet három féle tartálymérettel elérhető:
• 500 literes,
• 1000 literes és
• 1200 literes kivitelben.
A tartályok poli-etilénből készülnek, kialakításuknak köszönhetően a tartályban maradó lémennyiség minimális. 455 mm átmérőjű betöltőnyílással és beöntőszűrővel rendelkeznek, a bennük levő folyadékmennyiségről
a skálázott szintjelző ad tájékoztatást.
Minden tartályhoz jár kézmosó, illetve az 1200 literes változathoz öblítőtartály is. Az öblítőtartály segítségével a
munkálatok végén lehetőségünk van átmosni a kijuttató rendszert és a fő tartályt. A tartályok rögzítése egyszerűen történik, menetes leszorítópálcák segítségével.
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A TARTÁLYOK MÉRETEI
1085 mm

1200
LITER

1360 mm

1085 mm

2100 mm

1000
LITER

500
LITER
1102 mm
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1100 mm

895 mm

1400 mm

904 mm

KONZOLOK
A tartókonzolok biztosítják a tartályok stabil felfüggesztését és rögzítését, illetve rajtuk helyezhetőek el a Natur Jet Extra szerelvényei és egyes alkatrészei
is. A háromféle méretű tartályhoz való konzolok úgy lettek kialakítva, hogy
a tartályok formájához a lehető legjobban igazodjanak.
A konzolok csatlakozása II. kategóriás három pontos felfüggesztés, így szabványos fronthidraulikára szerelhetőek. A tartókonzolon helyet kapott két
fényszóró is, melyekre hétpólusú aljzaton tudunk csatlakozni.
Munkagépre szerelt tartály esetében a gép sajátosságai egyedileg határozzák meg a rögzítést.
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HÁROM
PONTOS
FRONTHIDRAULIKA
HIÁNYÁBAN
A Natur Jet tartályokat hordozó front konzol típusspecifikus adapterekkel kombinálva lehetővé teszi,
hogy olyan erőgépek is kaphassanak front tartályt,
melyekre három pontos fronthidraulika hiányában eddig nem volt felszerelhető.
Az adapter segítségével a traktor súlytartójára rögzíthető a konzol. A konzolok és az adapterek elektrosztatikus porfestést kapnak, így a sérülésekkel szemben
ellenállóak.
A képen egy John Deere traktorhoz készült adapter
látható.
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SZÓRÓKERET
A Natur Jet Extra esetében a szórókeret egy 1,8 méteres rozsdamentes acél szelvény, ezen foglalnak helyet
a fúvókatartók. A keret a tartályt hordozó konzolra egy mozdulattal rögzíthető. Magassága állítható, szükség
esetén akár az egész levehető, mivel gyors csatlakozón keresztül kapja a kijuttatandó anyagot.
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SZIVATTYÚ
A szerkezetet olasz gyártmányú, fogaskerekes, önfelszívó szivattyúval szereljük, mely a
PTFE (teflon) fogaskerekeknek köszönhetően
akár 20 percig is bírja a szárazon futást.
A szivattyú IP67-es védettségi osztályú, így a
szennyező anyagoknak és a nedvességnek
ellenáll. Gumi talpakra van szerelve, így a
káros rezgéseket nem veszi át a traktorról. A
tápellátás a vezetőfülke 12 V-os szivargyújtójáról történik.
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NYOMÁSSZABÁLYOZÓ
A szivattyú nyomását annak fordulatszám-szabályozásával állíthatjuk be a megfelelő mértékűre. Ez egy egyszerű távvezérlő
egység segítségével történik, mely a traktor
fülkéjében rögzíthető 4 darab mágneses talp
segítségével, de akár fixen is felszerelhető.
A távvezérlőn láthatjuk az aktuális nyomást
és szabályozhatjuk a szivattyú fordulatát
0-100 % között. A távvezérlőn természetesen
ki-be kapcsoló gomb is van, és egy biztosíték
az elektromos védelem érdekében.
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FÚVÓKÁK
A Natur Jet Extra csomag Teejet Technologies márkájú
Boomjet XP10 és Turfjet TTJ06 típusú fúvókákat tartalmaz. Ezek sajátossága, hogy a szórási szélesség a nyomás változtatásával állítható a vezetőfülkében elhelyezett távszabályozó segítségével.
A szórási szélesség a nyomásváltoztatáson kívül még
hangolható a fúvókák magasságának állításával a
szórókereten, illetve különböző fúvókaelrendezésekre
(egy-, két-, és háromfúvókás rendszer) is van lehetőség. (Bővebben lásd 24. old.)
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SZŰRŐK
A kijuttató szerkezet beöntőszűrővel, szívó- és nyomószűrővel, valamint fúvókaszűrőkkel is ellátott. A szűrési rendszer úgy lett kialakítva, hogy az a legjobban alkalmazkodjon a Natur termékekhez és a tömény összetételű mikrobiológiai anyagok ne okozzanak dugulást, így biztosítva a problémamentes kijuttatást.
A szűrők könnyen elérhető helyen vannak, így időközi tisztításuk egyszerűen elvégezhető.
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CSÖVEK, VEZETÉKEK
A Natur Jet csövezési rendszerének kialakításánál is a könnyű hozzáférhetőségre és egyszerűségre törekedtünk.
A csövek hossza nem több a szükségesnél, így az ellenállásuk és a törés veszélye is minimális. A fúvókákhoz
vezető ágon található egy gyorscsatlakozó, így a szórókeretet egy mozdulattal le tudjuk venni, a szállítást és a
tárolást ezzel megkönnyítve. A csövek nyomásállósága a szivattyú nyomásteljesítménye fölött van, így a nyomásterhelésből fakadó sérülések, meghibásodások kizárhatóak. Az elektromos rendszer kialakításánál is az egyszerűségre törekedtünk, így a vezetékek mennyisége és hosszúsága is könnyen kezelhető.
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ÖSSZESZERELÉS

19.

FELSZERELÉS SZABVÁNYOS,
HÁROM PONTOS
FRONTHIDRAULIKÁRA
A Natur Jet Extrát szabványos fronthidraulika három pontos felfüggesztésére (II. kategória) az alábbi útmutató
szerint tudjuk rögzíteni.

1. lépés:
Az alsó csapokból távolítsuk el a rugós tengelyrögzítőket.

2. lépés:
Az alsó csapokra helyezzük fel a II.
kategóriás támasztórúd gömböket.

3. lépés:
Az alsó csapokra tegyük vissza a rugós tengelyrögzítőket.

4. lépés:
Az alsó karokat csatlakoztassuk az
alsó csapokra, a korábban felhelyezett gömbökre.

5. lépés:
A felső tengelyre - az alsókhoz hasonlóan - helyezzük fel a gömböt,
a tengelyrögzítő eltávolítása után.

6. lépés:
A harmadik pontot is rögzítsük a
felső támasztórúddal, majd tegyük
vissza a tengelyrögzítőt.
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7. lépés:
Helyezzük el a nyomásszabályozót
a vezetőfülkében és végezzük el a
bekötését.

8. lépés:
A konzolon csatlakoztassuk az
elektromos alkatrészek tápkábelét.

10. lépés:
A gyorscsatlakozóval kösük össze
a szórókeretet és a tartály felőli oldalt.

11. lépés:
Emeljük a szerkezetet a terepviszonyoknak megfelelő magasságba,
de legalább 50 cm-re.

9. lépés:
A szórókeretet állítsuk be és a menetes rögzítőkkel fixáljuk a kívánt
pozíciót.
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FELSZERELÉS HÁROM
PONTOS FRONTHIDRAULIKÁVAL
NEM RENDELKEZŐ ERŐGÉPRE
Amennyiben a traktor nem rendelkezik szabványos, három pontos fronthidraulikával, úgy a Natur Jet berendezés az orrsúlytartóra rögzíthető, megfelelő adapter használatával. Az adaptert egyedileg készítjük el az adott
traktor sajátosságainak megfelelően. Mivel az adapter minden traktor esetében más és más lehet, ezért a továbbiakban egy mintán keresztül mutatjuk be ezt a felfüggesztési módot. A példában látható adapter egy
John Deere traktorhoz készült, de a felszerelés menete más esetben is a mintához hasonló, az alapelv és a
folyamat ugyanaz.

1. lépés:
A Natur Jet Extra konzoljának hátulján vegyük le az M24-es anyacsavarokat és az alátéteket az alsó
csapokról bal és jobb oldalon is.
Vegyük ki a rugós tengelyrögzítőket a tengelyből.
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2. lépés:
Tegyük be az adaptert a Natur Jet
konzoljának hátuljába és rögzítsük az előbb kivett csapokkal úgy,
hogy azokat fordítva tesszük a korábbi helyükre. A csapok vállának
kell belemenni az adapter alsó
furataiba. Miután az adapter a
helyére került, az M24-es anyacsavarokat az alátétekkel csavarjuk
vissza a helyükre, immár kívülről. A
rugós tengelyrögzítőt is visszatehetjük a furatába.

3. lépés:
Az adaptert rögzítsük a felső csappal is. A csapot dugjuk át az adapter nútján és a Natur Jet konzoljának két furatán. Ezután tegyük be
a rugós tengelyrögzítőt a helyére.

4. lépés:
Az adapterrel kiegészített Natur Jet konzolt akasszuk fel
a traktor súlytartójára. Ezután az adapter két furatán
és a súlytartó furatán vezessük át a súlytartó csapját.
Miután átvezettük, rögzítsük azt rugós tengelyrögzítővel a kiesés ellen.
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FÚVÓKÁK ELRENDEZÉSÉNEK
MÓDJAI A SZÓRÓKERETEN
Az Natur Jet Extra kijuttató szett segítségével egyazon szórókerettel változatos szórási szélességeket tudunk elérni. A kijuttató szett fúvókáit háromféle elrendezésben tudjuk felszerelni a keretre. Ezek az elrendezések lehetnek
egy-, két-, és háromfúvókás rendszerek is.
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Boomjet XP10 R

Turfjet TTJ06
Boomjet XP10 L

Vakító sapkák

HÁROMFÚVÓKÁS ELRENDEZÉS
A háromfúvókás rendszerben a két szélső fúvókatartóba tesszük a két narancssárga színű „Boomjet XP10 R” és
a „Boomjet XP10 L” fúvókát. A fúvókák nevében az utolsó betű az elhelyezésre utal: Az „L” végű (mint Left) a
bal oldalra kell hogy kerüljön, az „R” végű (mint Right) a jobb oldalra való. A középső fúvókatartóba a „Turfjet
TTJ06” szürke színű fúvókának kell kerülnie. A középső fúvóka mellett közvetlenül helyet foglaló fúvókatartókat ez
esetben le kell vakítani a mellékelt sapkák segítségével, mivel ezekre ebben az elrendezésben nincs szükség. Ezt
az elrendezést szélesebb munkagépekhez ajánljuk.
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Boomjet XP10 R
Boomjet XP10 L

Vakító sapkák

KÉTFÚVÓKÁS ELRENDEZÉS
A kétfúvókás rendszerben a szürke fúvókára (TTJ06) már nem lesz szükségünk, így annak a helyét vakítsuk le.
A két szélső narancssárga fúvóka (XP10 R, XP10 L) ez esetben a középső rész jobb és bal oldali fúvókatartójába
kell, hogy kerüljenek, oldalnak megfelelően. A két legszélső fúvókatartót vakítsuk le. Ebben a rendszerben az
egységnyi idő alatt kijuttatott mennyiség is csökken.
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Turfjet TTJ06

Vakító sapkák

EGYFÚVÓKÁS ELRENDEZÉS
Az egyfúvókás rendszer esetében csak a szürke Turfjet fúvókát használjuk a középső fúvókatartóban. A szórókeret magasságát tág határok között tudjuk mozgatni. A fúvókagyártó utasításai a 60-90 cm-es talajtól vett
távolságot ajánlják. Alacsonyabb állásban kisebb lehet az elsodródás mértéke, azonban a lehetséges sérülés
veszélye nagyobb. Magasabb állásban kisebb ez a veszély, viszont nagyobb az elsodródás lehetősége. A magasság beállítását így az időjárási viszonyoktól, a haladási sebességtől (menetszéltől) és a terepviszonyoktól
függően kell elvégeznünk.
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A BERENDEZÉS
BEÁLLÍTÁSA
A hagyományos fúvókákkal ellentétben a Teejet
Boomjet XP fúvókák sajátossága, hogy adott nyomási értékhez más-más szórási szélesség tartozik. Ezáltal
több munkagéphez is tudjuk használni ugyanazon
berendezést. A szórási szélesség a nyomás függvénye – minél nagyobb a nyomás, annál nagyobb a
szélesség. A nyomás függvénye továbbá a kijuttatási
mennyiség is. Tehát a hagyományos – fix szórási szélességű – kijuttatókkal szemben ebben az esetben adott
szélességhez adott kijuttatási mennyiség is tartozik, míg
ezek fix szórókeretnél egymástól függetlenek.
A Natur Jet beállításához használjuk a mellékelt táblázatokat, melyekből leolvashatóak a különböző szórási szélességekhez és haladási sebességekhez tartozó
nyomások értékei. A táblázatban látható továbbá a
szükséges liter/hektár érték is.
A szórási szélesség a munkagép szélességéhez igazodik. Ehhez az értékhez tartozni fog egy kijuttatási men�nyiség is. Előfordulhat, hogy ugyanazt a szórási szélességét két-, és háromfúvókás rendszerben is be tudjuk
állítani. Ilyenkor érdemesebb a kevesebb számú fúvókára törekedni, mert akkor ugyanazon szélességhez
kisebb kijuttatási mennyiség tartozik, ezáltal csökken a
hektárdózis is. Így egy feltöltéssel nagyobb területet le
tudunk szórni.
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“X”

“X”

“B”

“K”

HÁROMFÚVÓKÁS ELRENDEZÉS

“J”

“Y”

“SZ”

Nyomás
(Bar)

Cseppméret

(XC=
Különösen
durva)

3 szórófej
teljesítménye
(liter/perc)

“B” és “J”
Boomjet 1/4XP10
Liter/ha (“X”=75 cm szórófej távolság)

Szórási szélesség “SZ”
(méter)
Magasság:
60 cm

Magasság:
90 cm

“K”
Turfjet 1/4TTJ06

Magasság “Y“=60 cm
4
km/h

8
km/h

12
km/h

16
km/h

Magasság “Y”=90 cm

24
km/h

32
km/h

4
km/h

8
km/h

12
km/h

16
km/h

24
km/h

32
km/h

1,5

XC

7,30

6,7

7,5

163

81,7

54,5

40,9

27,2

20,4

146

73,0

48,7

36,5

24,3

18,3

2,0

XC

8,40

7,5

8,3

168

84,0

56,0

42,0

28,0

21,0

152

75,9

50,6

38,0

25,3

19,0

3,0

XC

10,3

8,3

9,1

186

93,1

62,0

46,5

31,0

23,3

170

84,9

56,6

42,4

28,3

21,2

3,5

XC

11,3

9,1

9,7

186

93,1

62,1

46,6

31,0

23,3

175

87,4

58,2

43,7

29,1

21,8

4,0

XC

12,2

9,5

10,3

193

96,3

64,2

48,2

32,1

24,1

178

88,8

59,2

44,4

29,6

22,2

“X”

KÉTFÚVÓKÁS ELRENDEZÉS

“Y”

“SZ”

Nyomás
(Bar)

Cseppméret

(XC=
Különösen
durva)

2
szórófej
teljesítménye
(liter/
perc)

“B“
Boomjet 1/4XP10 L
Liter/ha (“X”= 0-7 cm szórófej távolság)

Szórási szélesség
“SZ” (méter)
Magasság:
60 cm

Magasság:
90 cm

“J“
Boomjet 1/4XP10 R

Magasság “Y“=60 cm

Magasság “Y”=90 cm

Sebesség (km/h)
4

6

8

10

12

16

Sebesség (km/h)
20

25

30

35

4

6

8

10

12

16

20

25

30

35

1,5

XC

5,62

5,2

6,0

162

108

81,1

64,8

54,0

40,5

32,4

25,9

21,6

18,5

141

93,7

70,3

56,2

46,8

35,1

28,1

22,5

18,7

16,1

2,0

XC

6,46

6,0

6,8

162

108

80,8

64,6

53,8

40,4

32,3

25,8

21,5

18,5

143

95,0

71,3

57,0

47,5

35,6

28,5

22,8

19,0

16,3

3,0

XC

7,90

6,8

7,6

174

116

87,1

69,7

58,1

43,6

34,9

27,9

23,2

19,9

156

104

78,0

62,4

52,0

39,0

31,2

24,9

20,8

17,8

3,5

XC

8,52

7,6

8,2

168

112

84,1

67,3

56,1

42,0

33,6

26,9

22,4

19,2

156

104

77,9

62,3

52,0

39,0

31,2

24,9

20,8

17,8

4,0

XC

9,10

8,0

8,8

170

114

85,3

68,3

56,9

42,7

34,1

27,3

22,8

19,5

155

103

77,6

62,0

51,7

38,8

31,0

24,8

20,7

17,7

29.

A BEÁLLÍTÁS LÉPÉSEI

1. lépés:
A távvezérlőt helyezzük el a fülkében. A rögzítéséhez segítséget
nyújt a 4 db mágneses talp. A fülkébe vezessük be a szivattyú kötődobozából jövő elektromos kábelt, és
a szivattyú közelében levő T-idomból kivezetett 6/4-es nyomásmérő
műanyag csövet. Ezeket csatlakoztassuk a távvezérlőhöz. Ezután
a távvezérlőt csatlakoztassuk a szivargyújtóba.

Zárva

A szivattyú felé nyitva

Leeresztő állapot
2. lépés:
A feltöltött tartály három utas csapját nyissuk meg a szivattyú felé. A
másik irányba nyitva a csapot, a
tartály leeresztését tudjuk megtenni. Középállásban a csap el van
zárva.
30.

3. lépés:
Miután megnyitottuk a csapot,
kapcsoljuk be a berendezést a távvezérlőn lévő kapcsolóval.

Kijuttató oldal

Részleges visszekeverés

Visszakeverő oldal

Teljes visszekeverés

Teljes kijuttatás visszakeverés nélkül

4. lépés:
A második háromutas csappal
tudjuk a tartályban lévő anyagot
visszakevertetni. Ez a csap ½”-os
menettel rendelkezik, a szivattyú
alatt foglal helyet. A munka megkezdése előtt a tartályban lévő
anyagot érdemes átkevertetni
vele, ha az leülepedhetett. A kijuttatás közben is van lehetőség
részleges visszavezetésre, ez a folyamatos keverést biztosítja. A csap
a teljes visszakevertetés állása és a
középállás között a szórókeret és a
tartály irányába is vezeti a folyadékmennyiséget. A középállás és
a teljesen a szórókeret felé fordított
állás között a csap nem szabályoz,
folyamatosan a szórókeretre juttatja a folyadékot.

5. lépés:
A 29. oldalon látható táblázat
alapján állítsuk be a szükséges nyomást, melyet a távvezérlő egységen elhelyezett nyomásmérő órán
láthatunk (1 bar = 0,1 MPa).
A szórási szélességen változtathatunk a szórókeret magasságának
állításával, a visszakeverés mértékével, és a szivattyú fordulatszámának állításával. Mivel a visszakevertetés mértékével való állítás csak
egy durva beállítást tesz lehetővé,
ezért a távszabályozón levő potméter segítségével tudjuk azt finomabban beállítani.

6. lépés:
A megadott szórási értékhez tartozó időegység alatt kijuttatott
lémennyiséget a konzol elején elhelyezett áramlásmérőről tudjuk leolvasni, ezzel ellenőrizhető a gyártó
által megadott érték
(1 l/min = 60 l/h).
Az áramlásmérő skáláján a benne
elhelyezett piros színű úszó teteje
jelöli ki az aktuális értéket. Amen�nyiben a táblázatban szereplő
nyomásértékhez nagyobb térfogatáramot olvas le, mint az elméleti
érték, akkor az a fúvókák kopására
és/vagy szivárgásra utalhat.
Az áramlásmérő pontossága ± 4 %,
a nyomásmérő óráé ± 2,5 %.

31.

EGY KIS MATEK
Előfordulhat, hogy olyan érték beállítása szükséges,
amely a fúvóka gyártói adatlapján nem szerepel. Ez
esetben az alábbi képlet segítségével tudjuk meghatározni a szükséges paramétereket:

Q=(10×V)/(B×v)
Ahol:
Q = hektárdózis (l/ha)
V = térfogatáram (l/h)
B = szórási szélesség (m)
v = haladási sebesség (km/h)
Adott szórási szélességet beállítva az áramlásmérőről
leolvassuk a térfogatáramot (V). A traktor sebessége
adott, helyettesítsünk be a képletbe.

Példa:
B = 8,3 m
V = 504 l/h (= 8,4 l/min)
v = 11 km/h

Q=(10×504)/(8,3×11)=55,2 l/ha
Így megkapjuk, hogy 8,3 m-es szórási szélességnél 11
km/h-val haladva az egy hektárra való tömény készítményt annyi vízzel kell hígítani, hogy az oldat mennyisége 55,2 liter legyen.

32.

AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY
HASZNÁLATA
Amennyiben a fő tartályhoz van öblítő tartály (1200 literes változat), annak segítségével a munkálatok befejeztével lehetőségünk van a rendszer átmosására az alábbiak szerint.
A szivattyú legyen kikapcsolt állapotban. Az öblítő funkcióhoz először zárjuk el a fő tartály háromutas csapját.
Ezután az öblítőtartályból kivezetett tömlő csapját nyissuk meg, és kapcsoljuk be a szivattyút. Az öblítővízzel érdemes a fúvókákat, és a tartályt is átmosni, ezek között a visszakeverő csappal váltsunk. Az öblítés végeztével a
fő tartályban maradt használt öblítővizet leengedhetjük, miután kikapcsoltuk a szivattyút.

33.

!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

● A szivattyú tápellátását szabványos szivargyújtóba csatlakoztassuk. Túláram vagy rövidzárlat esetén a távszabályzó „Fuse” feliratú biztosítéktartójában levő 6x30-as 16 Amperes
gyorsbiztosítékot cseréljük. Más típusú biztosítékot tenni a tartóba tilos, mert az elektromos
rendszer meghibásodását okozhatja.
● A szárazon futást körülbelül 20 percig bírja a szivattyú. Ennek ellenére kerüljük a szárazon
futást!

● A tartály betöltésnél a szennyeződések és dugulások elkerülése érdekében mindig használjuk a beöntőszűrőt!
● Menet közben a nyomásmérő óra esetleges változásaira figyeljünk. Ha a nyomás értéke
megnövekedik, az nyomóoldali dugulásra (megnövekedett ellenállásra) utal. Ha a nyomás
az órán megszűnik, akkor a szívóoldalon történt dugulás, vagy kiürült a tartály.
● Betöltés előtt mindig győződjünk meg róla, hogy a fő tartály háromutas csapja ne legyen
leeresztő állapotban!
● Az öblítőtartály csapja csak az öblítéskor legyen nyitott állapotban. Kijuttatáskor és keveréskor legyen elzárva!
● A szivattyút ne kapcsoljuk be abban az esetben, ha a nyomásmérő műanyag cső nincs
csatlakoztatva mindkét oldalon (a távszabályzóba és a T-idomba)!
● Gondoskodjunk a szívó-, nyomó- és fúvókaszűrők időszakos tisztításáról!

● A Natur Jetet tároljuk árnyékos helyen a műanyag részek védelme érdekében!
● A Natur Jetet tároljuk raklapon!

● A berendezés szerelvényei por és fröccsenő víz ellen védettek. Ne tegye ki őket nagy mértékű szennyeződésnek, vegyszeres tisztító folyadékok hatásainak és tartósan nagy mennyiségű víznek!

34.

EGYÉB NATUR JET
CSOMAGOK
35.

NATUR JET NORMÁL

Jellemző kialakítása, hogy a tartály és egy szórókeret is a munkagépre van rögzítve. Ez esetben a munkagép
szélességéhez mérten küldjük a szükséges alkatrészeket, amelyeket az adott munkagéphez igazítva lehet felszerelni.
A Normál csomagban is van lehetőség, hogy a tartály a traktor front részére kerüljön, a fúvókák azonban továbbra is a munkagépen kapnak helyet.

36.

KULTI-JET

A Kulti-Jet egy újonnan kifejlesztett kijuttató konstrukciónk, melynek segítségével sorközműveléssel egy menetben nyílik lehetőség lombtrágyáink kijuttatására.
Kultivátorozás alkalmával a fúvókák a kultivátor kapákra vannak rögzítve adapterek segítségével, így
a munkával egy menetben, közvetlenül a növényre permetezhetünk. A tartály a Natur Jet Extrához hasonlóan a
traktor front részén kap helyet a konzolon. A permetezendő anyag rugalmas gumitömlőkön keresztül vezethető
a kapákon lévő fúvókákhoz.

37.

A KULTI-JET
FELÉPÍTÉSE
A fúvókák a kultivátorkapákra vannak felszerelve, fokozatmentesen állítható dőlésszögű fúvókatartókkal,
így különböző magasságú növények szórására is egyszerűen beállíthatóak.

38.

A fúvókatartó szerelvények felszerelése egyszerű, néhány csavarral megoldható. A fúvókatartó lemezt mindig
a leghátrébb levő kapára kell rögzíteni. A fúvókák szórásképe 60°-os szöget zár be, és aszimmetrikusan – még
inkább a növény felé – szórnak.
39.

A Kulti-Jet alkalmas a 100 l/ha dózisú levéltrágya kijuttatására ezen fúvókákkal. A kerámiabetétnek köszönhetően a fúvókák hosszú élettartamúak, kopásállók.

A fúvókákat a kapacsoportok között gumitömlő köti össze, mely alkalmas a kapacsoportok eltérő mozgásához
igazodni. A gumitömlő a gerendelyig visszavezethető, így nem veszélyezteti a magasabb növényeket sem. A
permetlé bevezetése egy egyszerű T-idommal történik középen a tömlőbe. A szélső sorokban levő fúvókatartók
csak egy oldalról rendelkeznek tömlőbevezetéssel, így a tömlő zárásáról nem kell külön gondoskodni.

40.

NATUR JET
BÉRLÉS
Partnereink számára lehetőséget biztosítunk Natur Jet szettek rövidtávú bérlésére is.
Amennyiben termékeink kijuttatásához szeretné használni a Natur Jetet, de nem rendelkezik sajáttal, esetleg
szeretné kipróbálni, mielőtt beszerezne egyet, úgy váchartyáni telephelyünkön rendelkezésre állnak bérlésre
rendszeresített Natur Jet-ek. A bérleti díj ellenében biztosítjuk az eszköz határozott idejű használatát, műszaki
tájékoztatást, illetve az oda- és visszaszállítást is.
A bérelhető Natur Jet-ek száma véges, ezért igény esetén előzetes egyeztetés szükséges
tanácsadó kollégáinkkal.

41.

TANÁCSADÓINK
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Őry Arnold
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Nyári András

Ladányi Attila

Rózsa Sándor

+36 20 / 211-6902
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+36 20 / 237-1892
ladanyi.attila@naturah.hu
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Téglási Zsolt

+36 20 / 958-7952
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spisak.imre@naturah.hu

+36 20 / 479-9447
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Bosnyák Tamás

Varga Csaba

Krisztián László

+36 20 / 539-6860
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varga.csaba@naturah.hu

+36 20 / 211-3146
krisztian.laszlo@naturah.hu
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Rácz Ervin

Vígh Csaba

Hanzel Tamás

+36 20 / 374-3575
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Vajda Éva
értékesítési igazgató
+36 20 / 548-2590
vajda.eva@naturah.hu

Imreh Gergő
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igazgató
+36 20 / 499-9346
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