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Sprøjtevogn - Varenr. 9044394 
 
Beskrivelse: 
Sprøjtevognen er bygget op omkring en vogn, der er forsynet med 2 hjul, 16 meter 
slange, 1 stk. 230 V pumpe, 1 beholder på 120 liter, og 1 lanse og dyse, type 6530. 

 
Sprøjtevognen er forsynet med et serienummer, som er placeret på stellet, og den 
leveres samlet og klar til brug. 

 
Anvendelsesområder: 
Sprøjtevognen er ideel til arbejdet i stalden, væksthuset eller hallen, når du skal vaske 
større arealer ned. Blandingen i beholderen omrøres, og dette sikrer en ensartet 
konsistens af det, du ønsker at sprøjte med. Sprøjtevognen er nem at flytte fra sted til 
sted, og du kan flytte alt det udstyr du bruger til opgaven – lanse, blandingen du 
bruger, pumpe osv. - i én arbejdsgang. Sprededysen kan skiftes, så du kan tilpasse 
dysen til den arbejdsopgave, du skal i gang med. 

 
Sprøjtevognen kombinerer flere arbejdsgange, og gør det nemt for dig at blande f.eks. 
desinfektionsmidler / sprøjtemidler, sprøjte midlet på store overflader, transportere 
alt udstyr du bruger til opgaven i én arbejdsgang, og kan – ved udskiftning af 
sprededysen – tilpasses forskellige opgaver. 

 
Sikkerhedsinstruktioner: 

• Læs brugsanvisningen her, før du tager udstyret i brug. 
• Husk at beskytte dig selv – bær beskyttelsestøj, handsker, briller, visir m.v. 
• Hvis du tilsætter kalk, så prøv udstyret af først med rent vand. 
• Skyl altid sprøjtevognen igennem efter brug og før servicering. 
• Hvis der skal svejses på pumpeudstyret, så afbryd strømmen til pumpen, før du 

går i gang. 
• Flyt ikke sprøjtevognen ved at trække i kablet. 
• Sprøjt ikke mod dyr og mennesker. 
• Hold børn væk fra udstyret. 
• Er du i tvivl om noget, så kontakt os, før du går i gang. Ring til vores tekniske 

support på det direkte nummer 7696 2326, eller send os en mail – skriv til 
salg@p-lindberg.dk 

• Stop altid motoren straks efter endt brug. 
• Stop straks motoren hvis både omløbsventil og ventil på sprededysen er 

lukkede. Stoppes motoren ikke vil det medføre unødvendigt og hurtig slitage af 
pumpens sliddele og du risikerer at beskadige både motor og pumpe. 

http://www.p-lindberg.dk/
mailto:salg@p-lindberg.dk
mailto:salg@p-lindberg.dk


3 
Sdr. Ringvej 1 
DK6600 Vejen 

MAN Sprøjtevogn 9044394 DK V2 
www.p-lindberg.dk 

e-mail: salg@p-lindberg.dk 
P. Lindberg A/S 
Tlf: 70212626 

 

 

 

Før ibrugtagning: 
• Afprøv sprøjten med rent vand. 
• Sørg for at alle ventiler er lukkede. 
• Fyld ca. 50 liter rent vand i beholderen. 
• Tilslut pumpens motor til 230 V. 
• Åbn omløbsventilen og start motoren – vandet pumpes nu i omløb. 
• Åbn ventilen på sprededysen på lansen. Der pumpes nu i omløb samtidig med, 

at der sprøjtes vand gennem dysen. 
• Reguler omløbsventilen til den ønskede spredning / det ønskede flow. Luk 

aldrig helt for omløbsventilen. 
• Stop motoren og luk for omløbsventilen samt for ventilen på dysen. Åbn 

derefter ventilen for udtømning og tøm beholderen. Luk for 
udtømningsventilen. 

• Efterspænd for evt. utætheder. Rens dysen, hvis den er tilstoppet. Herefter er 
udstyret klar til brug. 

Ibrugtagning: 
• Fyld først rent vand i beholderen og herefter f.eks. pulverkalk. 
• Blandingsforhold: Vand / pulverkalk bør blandes i forholdet fra 4 : 1 til 7 : 1. 
• Blandingen bør omrøres et par minutter, før du starter med at sprøjte – på den 

måde sikrer du at blandingen har opnået en ensartet konsistens. 
 
Rengøring: 
Umiddelbart efter brug bør du rense udstyret grundigt. Der må ikke stå kalkrester i 
maskinen, da dette med tiden størkner og pumpen kan sætte sig fast – skyl efter med 
rigeligt koldt vand, og lad evt. lidt rent vand stå i maskinen til næste gang den skal 
bruges. Følg instrukserne under afsnittet Før ibrugtagning så du er sikker på, at 
sprøjtevognen er rengjort på bedste måde. 

 
Tekniske specifikationer: 
Dyse type: 6530 
Beholder: 120 liter, PE-plast 
Pumpe: 230 V 
Pumpe, trykhøjde: 25 – 45 meter, Q: 63 – 9 liter / minut 
Motor: 1,2 HK, 2.800 rpm, 6,7 ampere 
Slanger og fittings er udført i PVC / stål 
Vogn: Rustfri stål med luftgummihjul 
Vægt, samlet: 55 kg 
Mål, L x B x H: 128 x 52 x 110 cm 
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Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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