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A Kulti-Jet segítségével a sorközműveléssel egy menetben végezhető el a levéltrágya kijut-
tatása. Kultivátorozás alkalmával a fúvókák a kultivátor kapákra vannak rögzítve adapterek 
segítségével, így a munkával egy menetben, közvetlenül a növényre permetezhetünk. A 
tartály a traktor front részén kap helyet a konzolon. A permetezendő anyag rugalmas gumi-
tömlőkön keresztül kerül elvezetésre a kapákon lévő fúvókákhoz.

A KULTI-JET ISMERTETÉSE

A SZERKEZET VÁZLATOS 
ÖSSZESZERELÉSI RAJZA

TARTÁLY Öblítő 
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Visszakeverés
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Kötődoboz
Távszabályzó

Visszakeverő csap

Nyomásmérő óra 
csatlakozása

Szívószűrő

Nyomószűrő

Áramlásmérő

Fúvókatest

Gyorscsatlakozó pár

Leeresztés
Háromutas csap

Fúvókatartók a kultivátor 
kapákra szerelve



- 6 -

4. lépés:
Az alsó karokat csatlakoztas-
sa az alsó csapokra, a koráb-
ban felhelyezett gömbökre.

6. lépés:
A harmadik pontot is rögzít-
se a felső támasztórúddal, 
majd tegye vissza a tengely-
rögzítőt.

5. lépés:
A felső tengelyre - az alsók-
hoz hasonlóan - helyezze fel 
a gömböt, a tengelyrögzítő 
eltávolítása után.

A SZERKEZET RÖGZÍTÉSE A TRAKTORON
A Natur Jet Extrát szabványos fronthidraulika három pontos felfüggesztésére (II. kategória) 
az alábbi útmutató szerint tudja rögzíteni. A szerkezet legalsó pontjának talajtól mért távol-
sága min. 50 cm legyen. A magasságot terepviszonyoktól függően válassza meg. Amme-
nyiben a szerkezethez kapott pótsúlytartó adaptert, annak rögzítését az adapter útmutató-
ján láthatja.

7. lépés:
Helyezzük el a nyomássza-
bályozót a vezetőfülkében 
és végezzük el a bekötését.

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

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

3. lépés:
Az alsó csapokra tegye visz-
sza a rugós tengelyrögzítő-
ket.

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

9. lépés:
A gyorscsatlakozóval kössük 
össze a tartály felőli oldalt és 
a kultivátor felé vezető ágat.
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A BERENDEZÉS BEÁLLÍTÁSA
A berendezés beállítása során hozzávetőlegesen 100 l/ha kijuttatási mennyiségre állítjuk be 
a fúvókákat. Tehát az egy hektárra való tömény folyadékot úgy kell hígítani, hogy a higított 
lémennyiség összesen 100 l legyen. Mielőtt bekeverjük az anyagot, érdemes egy próbát 
végezni tiszta vízzel.

A BEÁLLÍTÁS LÉPÉSEI

1. LÉPÉS:
A távvezérlőt helyezze el a fülkében. A rögzítéséhez se-
gítséget nyújt a 4 db mágneses talp. A fülkébe vezesse 
be a szivattyú kötődobozából jövő elektromos kábelt, 
és a szivattyú közelében levő T-idomból kivezetett 6/4-es 
nyomásmérő műanyag csövet. Ezeket csatlakoztassa a 
távvezérlőhöz. Ezután a távvezérlőt csatlakoztassa a szi-
vargyújtóba.

2. LÉPÉS:
A feltöltött tartály három utas csapját nyiss meg a szivaty-
tyú felé. A másik irányba nyitva a csapot, a tartály lee-
reszthető. Középállásban a csap el van zárva.

Zárva

A szivattyú felé nyitva

Leeresztő állapot
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3. LÉPÉS:
A második háromutas csappal lehet a tartályban lévő 
anyagot visszakevertetni. Ez a csap 1/2”-os menettel ren-
delkezik, a szivattyú alatt foglal helyet. A munka meg-
kezdése előtt a tartályban lévő anyagot érdemes átke-
vertetni 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 kijuttató oldal és a tartály irányá-
ba is vezeti a folyadékmennyiséget.  A középállás és a 
teljesen a kijuttató oldal felé fordított állás között a csap 
nem szabályoz, folyamatosan a kijuttató oldal felé enge-
di a folyadékot.

Teljes visszekeverés

Részleges visszekeverés

Teljes kijuttatás visszakeverés nélkül

Ki
ju

tta
tó

 o
ld

al

Visszakeverő oldal

Nyomásmérő óra

Biztosítéktartó

Potméter

Kapcsoló

A kijuttatandó mennyiség beállí-
tását ezzel a csappal – a visszave-
zetett anyag mennyiségével -, és 
a fülkében levő távszabályzóval 
tudjuk elvégezni. Míg a csappal 
csak durván tudjuk beállítani a szó-
rókeretre vezetett lé mennyiséget, 
a távszabályzó potmétere (      ) 
alkalmas a finom beállításra.

↓
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4/A. LÉPÉS:
Az időegység alatt kijuttatandó lémennyiséget az alábbi módon lehet meghatározni azok-
nál a kultiválási módszereknél, ahol a szélső sorokban kétszer húzzuk el a szélső kapát (szél-
ső művelőtagok fele annyi kapával szereltek, mint a közbenső művelőtagok):

B

Vegyük a kultivátor művelési szélességét, amely a közök száma szorozva a sortávval. Ez az 
érték a „B” betűvel van jelölve, mértékegysége: méter.
Vegyük a traktor haladási sebességét km/h mértékegységben. Ennek jele „v”.
A hektárdózist válasszuk kb. 100 l/hektár-ra. Ennek jele „Q”.

Határozzuk meg tehát az alábbi képlettel az időegység alatt kijuttatandó mennyiséget, 
melynek jele „V”, mértékegysége: l/h (liter/óra).

V=(B×v×Q)/10 [l/h]

Az így kapott értéket kell beállítani az áramlásmérőn.

Példa:
B = 3 m 

Q = 100 l/ha 
v = 8 km/h

V=(3×8×100)/10=240 l/h

Így megkapjuk, hogy 3 méteres szórási szélességnél 8 km/h-val haladva 100 l/ha dózisnál 
úgy kell beállítani a kijuttatást, hogy az áramlásmérő 240 l/h értéket mutasson.

Ebben a művelési módban a szélső művelőtagok kifelé fújó fúvókáját vakítsuk le a mellékelt 
zárósapkákkal.
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Vegyük a kultivátor művelési szélességét, amely a közök száma szorozva a sortávval. Ez az 
érték a „B” betűvel van jelölve, mértékegysége: méter.
Vegyük a sortávot „S”- nek. Mértékegysége: méter.
Vegyük a traktor haladási sebességét km/h mértékegységben. Ennek jele „v”.
A hektárdózist válasszuk kb. 100 l/hektár-ra. Ennek jele „Q”.

Határozzuk meg tehát az alábbi képlettel az időegység alatt kijuttatandó mennyiséget, 
melynek jele „V”, mértékegysége: l/h (liter/óra).

V=((B+S)×v×Q)/10 [l/h]

Az így kapott értéket kell beállítani az áramlásmérőn.

Példa:
B = 3 m

S = 0,75 m 
Q = 100 l/ha 
v = 8 km/h

V=((3+0,75)×8×100)/10=300 l/h

Így megkapjuk, hogy 3 m-es szórási szélességnél 8 km/h-val haladva 100 l/ha dózisnál úgy 
kell beállítani a kijuttatást, hogy az áramlásmérő 300 l/h értéket mutasson.

4/B. LÉPÉS:
Az időegység alatt kijuttatandó lémennyiséget az alábbi módon lehet meghatározni azok-
nál a kultiválási módszereknél, ahol a szélső sorokban csak egyszer húzzuk el a szélső kapát 
(a szélső művelőtagok ugyan olyanok, mint a közbensők):

B

S
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AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY HASZNÁLATA 
(1200 LITERES KIVITEL ESETÉN)
Amennyiben a fő tartályhoz van öblítő tartály (1200 literes kivitel esetében), annak segítsé-
gével a munkálatok befejeztével lehetőség van a rendszer átmosására az alábbiak szerint:

1. A szivattyú legyen kikapcsolt állapotban.

2. Az öblítő funkcióhoz először zárja el a fő tartály háromutas csapját.

3. Ezután az öblítőtartályból kivezetett tömlő csapját nyissa meg, és kapcsolja be a 
szivattyút.

4. Az öblítővízzel érdemes a fúvókákat, és a tartályt is átmosni, ezek között a visszake-
verő csappal tud váltani.

5. Az öblítés végeztével a fő tartályban maradt használt öblítővizet a szivattyú kikap-
csolása után leengedheti.

5. LÉPÉS:
Az áramlásmérőrő (      ) skáláján a benne elhelyezett pi-
ros színű úszó teteje jelöli ki az aktuális értéket. 

Menet közben figyeljen a nyomásmérő óra esetleges vál-
tozásaira. Ha a nyomás értéke megnövekedik , az nyo-
móoldali dugulásra (megnövekedett ellenállásra) utal. 
Ha a nyomás az órán megszűnik akkor a szívóoldalon tör-
tént dugulás, vagy kiürült a tartály.

↓



- 12 -

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK, TANÁCSOK

 ● A szivattyú tápellátását szabványos szivargyújtóba csatlakoztassa. Túláram vagy 
rövidzárlat esetén a távszabályzó „fuse” feliratú biztosítéktartójában levő 6×30-as 16 
Amperes gyorsbiztosítékát cserélje ki. Más típusú biztosítékot a tartóba tenni tilos és az 
elektromos rendszer tönkremenetelét okozhatja.

 ● A szárazon futást körülbelül 20 percig bírja a szivattyú. Kerülje a szárazon futást!

 ● A tartály betöltésnél mindig használja a beöntőszűrőt.

 ● Betöltés előtt mindig győződjön meg róla, hogy a fő tartály három utas csapja ne legyen 
leeresztő állapotban.

 ● Az öblítőtartály csapja csak az öblítéskor legyen nyitott állapotban. Kijuttatáskor és 
keveréskor legyen elzárva.

 ● A szivattyút ne kapcsolja be abban az esetben, ha a nyomásmérő műanyag cső nincs 
csatlakoztatva mindkét oldalon (a távszabályzóba és a T-idomba).

 ● Gondoskodjon a szívó-, nyomó- és fúvókaszűrők időszakos tisztításáról.

 ● A kijuttató szerkezetet tárolja árnyékos helyen a műanyag részek védelme érdekében.

 ● A kijuttató szerkezetet tárolja raklapon.

 ● A berendezés szerelvényei por és fröccsenő víz ellen védettek. 

 ● A távszabályzó szivargyújtóját ne kössá át más fajta csatlakozótípusra.

 ● A téli időszakra távolítsa el a folyadékot a szerkezet tartályából, csöveiből és a szűrőkből.
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HIBAELHÁRÍTÁS

A HIBAJELENSÉG A HIBA OKA MEGOLDÁS

A távszabályzó nem reagál,
a billenőkapcsoló sem világít.

A távszabályzó nem 
kap feszültséget.

Ellenőrizze, hogy a szivargyújtó dugó 
megfelelően van-e az aljzatba csatla-

koztatva.

A traktor biztosítéktáb-
láján levő biztosíték 

kiégett.

Cserélje ki a biztosítékot a traktor bizto-
sítéktábáján.

A távszabályzó nem reagál, de
a billenőkapcsoló világít.

A távszabályzóban 
levő biztosíték kiégett.

Cserélje ki a biztosítékot a távszabályzó 
„FUSE” jelű biztosítéktartójában (6 mm x 

30 mm vagy 6 mm x 32 mm, 16 A)

A szivattyú tápkábele 
rosszul van csatlakoz-

tatva.

Ellenőrizze, hogy a sárga színű dugó a 
távszabályzónál csatlakoztatva van-e.

Ellenőrizze, hogy a szivattyú melletti kö-
tődobozban a vezetékek megfelelően 

érintkeznek-e.

A potenciométer telje-
sen le van tekerve.

A billenőkapcsolótól balra levő poten-
ciométert tekerje az óramutató járásá-

val megegyező irányba.

A távszabályzó potenciométe-
re nem szabályoz.

A potenciométer el-
használódott.

Cserélje ki a potenciométert 
(4,7 kOhm)

A szivattyú nem képes légte-
leníteni a szívóágat. Nem veszi 

fel a folyadékot, illetve nem 
alakul ki megfelelő nyomás.

A tartálycsap zárva 
maradt.

Állítsa a tartálycsapot a szivattyú felé 
nyitott állapotba.

Az öblítőtartály csap-
ja nyitva maradt (Jet 
Extra 1200 típusnál).

Zárja el az öblítőtartály csapját.

A szivattyú nem képes 
összenyomni a levegőt 

a nyomóágban.

Állítsa a visszakeverő csapot teljes visz-
szakeverési állapotba, és 1 percig járas-

sa a szivattyút teljes fordulatszámon.

A szívószűrő pohara 
lazán van rögzítve.

Húzza meg a szívószűrő hollanderes 
csavarját (csak kézzel!)

A szívószűrő pohara 
szétrepedt a fagyástól. Cserélje ki a poharat.

A szívószűrő megtelt Tisztítsa ki a szívószűrőt.

A szivattyú néhány perc alatt 
önmagától kikapcsol.

A szivattyú túlterhelése 
miatt az elektronika 

letilt.

Ellenőrizze, hogy az üzemeltetési nyo-
más nem nagyobb-e, mint ami a 

szivattyú címkéjén maximálisként meg 
van határozva.
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ELÉRHETŐSÉGEK

Natur Jet megrendeléssel kapcsolatos információk:
Kérjük keresse területileg illetékes Natur Agro tanácsadóját!
www.naturah.hu/tanacsadoink

Műszaki segítségnyújtás, alkatrészrendelés, hibabejelentés, szervíz:
Erent Richárd
Natur Jet műszaki koordinátor
+36 (20) 377-9741
info@naturah.hu

Számlázási ügyek, iroda:
Natur Agro Hungária Kft.
1031 Budapest, Zsófia utca 17.
+36 (20) 422-7058
info@naturah.hu

Natur Agro Hungária Kft
2164 Váchartyán Fő út 133.






