
        

     
       

  
   



ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م
 

 مقدمـــة ١
  

  الصحة    يحتوي على آافة المعلومات المطلوبة لضمان نجاح إستخدام المنتجات للزراعة ،                    الكتيب  هذا
آافة   .  عليها المرشة   المرآب AU٨١١٥Mالعامة وعملية الرش لمكافحة الحشرات بإستخدام العربة         

ة المعلومات الالزمة         في هذا الكتيب باإلضافة إلي آاف       مضمنة التعليمات الكاملة وتفاصيل التشغيل      
 . وإصالحها ولتعريف أي من قطع الغيار     المعدات  المطلوبة للمحافظة على      

  
وبهذا يتم إستخدام   . المجرب AU٨٠٠٠ المايكرونير   حول مقدمة جهاز الرش      ، المرشة   تصميم تم

لنفايات    في حجم القطرة يقلل من وجود ا       التحكم إن .  إلنتاج قطرات رذاذ بأحجام مضبوطة          دوارمرذاذ  
إن أحجام قطرات الرذاذ يمكن      .  قصوى وتغطية الهدف   بفعالية  الكيميائية وبالتالي ضمان االختراق      

وهذا يؤدي إلي ضمان مرونة في اإلستخدام األوسع على المقادير           . المرذاذتنويعها بتغيير سرعة دوران  
 مدى أوسع من معدالت       يمكن تشغيله على   ، AU٨١١٥Mإن مقدمة جهاز الرش       . والمنتجات  المتغيرة 

 . لتر في الدقيقة   ٣، ٥ إلي  ٠، ٢التدفق الذي يمكن تغييره من   
  
  مروحة   جهاز الرش يتم تحريكها بواسطة مجرى هوائي عالي السرعة يتم إنتاجه بواسطة                  مقدمة  إن

 الرش ، يقوم       جهاز إن المجرى الهوائي القادم من مقدمة      .  أشواط   ٤ومدعمة بواسطة ماآينة ثابتة ذات      
 بعمل لف    والقيام  من تحقيق    وتمكن أمتار في الهواء المقطر       ١٠بنقل قطرات الرذاذ لمسافة تصل إلي        

 إن   أيضاً . ثانية أو أآثر   / متر٢ مترًا وذلك عند إستخدام تقنية إنسياق الرش بسرعة رياح      ٥٠منألآثر 
 قطرات الرش بأمان بعيدًا      عجميمجرى الهواء يضمن اإلختراق الفعال ألوراق النباتات الكثيفة ويقوم بنقل         

 قابلة للضبط ممـا يمّكنها ليتم قيادتها تجـاه          بترآيبةإن مقدمة جهاز الرش موضوعـة    . من العربة وسائقها  
 . حد  أقصى الهـدف لضمـان التغطية إلي      

  
ين   يتعالذي  من مسئولية المستخدم تحديد معدل اإلستخدام األمثل وحجم القطرة وآذلك مزج المنتج              أنه   آما

 أو القياس لتحديد      بالمعايرة ومن ثم يجب إستخدام هذه المعلومات مع الجزء أو القسم المتعلق               . إستخدامه  
 هذا الكتيب بعناية ودقة قبل إستخدام      قراءةحيث أنه من الضروري    . معدل إنسيابية المرذاذ المطلوبة   

 .المرشة  
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  المواصفات  ٢
  

 ) :هاز الرش والدعم     هيكل المرشة بإستثناء مقدمة ج     ( األبعاد
 .سم ٨٥ x  سم ٧٦ عرض  x  سم١٤٠ طول

 : العرض  حوض جهاز الرش أعاله     مقدمة  إرتفاع
 سم١٨٠     

  آيلوجرام١٣٠   ):خالي    ( الوزن

 الثابت   لتر من البولي إثيلين   ١٠٠ سعة  : الكيماويات  خزان

    لتر من البولي إثيلين الثابت     ١٠ سعة   : الشطف  خزان

 دقيقة   / لتر٣، ٥٠ إلي ٠، ٠٢ :ي للكيماويات   اإلنسياب المعدل
 . المرآزي   بالطرد  فولت موصل مغناطيسيًا مضخة تهوية      ١٢   :المضخة 

 دي  مايكرونز، في إم  ٤٠٠ – ٤٠ للضبط    قابلة   : قطرة الرذاذة   حجم
  )النبات   ورقة   الترآيبة المستخدمة ووضع زاوية    علىتعتمد ( 

 )الرش دام تقنية إنسياق    عند إستخ(  متر١٠٠ – ١٠  : رباط الرش  عرض

 حصان  ١١الماآينة  ) جازولين(  أشواط وقود  ٤   : الطاقة   مصدر

ة   : طاق ة    ال امل ك ر    ال ت  ٥٫٠ ل

يل    زمن غ تش ال ود   وخزان   وق ال ئ     تل م  م
اعات       اً     س ب ري ق ت   ٣ 

 ).أقصى(أمبير  ٥) بطارية سيارة  ( فولت تيار مباشر  ١٢  : الكهربائية المتطلبات  
  

 . هـذه المواصفات قـد تـم تقديمها بغرض المراجعة فقط وقابلة للتغيير بدون أي إخطار                 :ملحوظـــة  
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  الترآيــب  ٣
 الترآيب على العربـــة  ١ - ٣
 

 من  السائق   يمكن ترآيبها على أي ظهر أي عربة مكشوفة بكابينة مغلقة لحماية               ، AU٨١١٥M المرشة 
 عندما يتم تمديد عمود  وذلك يجب وضع المرشة بقدر المستطاع من خلف العربة            آما   .رذاذ الرش   

 المرشة على العربة ، تأآد من أن هناك           وضع وعند  . ية العربة    المرذاذ في اإلتجاه الخارجي من بعد خلف         
 . صمامات التدفق والفلتر       اإلستارتر، مساحة آافية ألدوات تحكم الماآينة ، حبل        

 
.  العربة  على  AU٨١١٥M شد وتثبيت المرشة    يجب  آما

 الصحيحة   وللقيام بهذا العمل ، قم بعمل أربعة ثقوب فـي األماآن        
إستخدم لوحات     ) . نب خزان وقود العربة  مع اإلحتراس بتج ( 

 المسامير والغساالت المـزودة لتثبيت       ،القواعـد والصواميل    
 .هيكـل المرشـة بثالث نقاط على األقل      

 
 يمكن ربط المرشة من أسفل بحبال مؤمنة حول     بديلة   وبطريقة

 .الهيكل آترآيب مؤقت   
  

  أو التجهيز اإلعداد  ٢ - ٣
 

  اإلجراء  حيث أن   . أة ومفككة آما يجب تجميعها قبل اإلستخدام          شحنها مجز  يتم AU٨١١٥M المرشة
 -:المتبع لترآيب مرشة جديدة على النحو اآلتي      

  
 . عمود مقدمة جهاز الرش حتى يبرز من خلف المرشة         برفع قم - ١
 .المزودوأقفل العمود في موضعه باإلبرة والمشبك      ) أ( العمود برفع الهيكل الداعم    بتثبيت قم - ٢
 بوضع قرص اإلحتكاك الليفي األحمر بين       قمومن ثم .  جهاز الرش في حلقة الدعم        بوضع مقدمة قم - ٣

 مقدمة جهاز الرش في مكانه بمسامير التثبيت          بتثبيت قم . آل حدبة ترآيب ومدخل حلقة الدعم      
 .والغساالت حسب ما هو مورد    

 . اللي  مشبك  بتثبيت لي اإلنقاص إلي منفذ المروحة بإستخدام        قم  - ٤
 ثني أنبوب المجرى الذي يحتوي      بتجنبوق التحكم في آابينة العربة مع الحرص       بوضع صند قم  - ٥

 يمكن مده عبر شباك آابينة العربة أو     األسالك إن مجرى . على األسالك الكهربائية والكبل الخانق       
 .من خالل فتحة مناسبة خلف الكابينة       

 . ١- ١ - ٨  في القسم  موضح  بملىء علبة مرافق الماآينة بالزيت حسب ماهو          قم  - ٦
 

 .آما يجب إضافة الزيت قبل تشغيل الماآينة     .  يتم شحن الماآينة بدون زيت       :هــام
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  التحكم والضبط    أدوات ٤
 
 عن   موجز  يوضح المواصفات الرئيسية وأدوات التحكم الخاصة بالمرشة ويقوم بإعطاء توضيح                  القسم  هذا

 .وظائفها  
 
  والصمامات المضخة  ١ - ٤
 

 تقوم   .آهرومغناطيسياً  توصيلها بمضخة تهوية بالطرد المرآزى يتم تشغيلها        يتم AU٨١١٥M المرشة
 تشغيل وإيقاف المضخة موضوعة على صندوق التحكم         زرإما  . المرشة بأخذ الطاقة من بطارية العربة        

  .العربة الرئيسي وعادًة يتم وضعه في آابينة     
 

هناك    .  صمامات تتحكم على ناتج الرش     ثالث هناك
  السوائل رئيسي يقوم بغلق وحجز جميع       صمام عزل 

المنسابة أو المتدفقة ، هناك صمام خزان إنتقائي ذو           
( آان الخزان الرئيسي      إذاثالثة إتجاهات يحدد عما       

مستخدمًا أم   )  لتر١٠(أو خزان الشطف    )  لتر١٠٠
 التصريف بالسماح للنظام        صمام ال ، ويقوم  

 .بالتصريف بعد اإلستخدام  
 
 
 
 

ن المضخة تعمل أم ال ، قم بوضع آمية          أ من وللتأآد
 الديزل الكيروسين أو زيت )  لترات  ١٠ – ٥( قليلة  

قم بتدوير الصمام   .  لترات ١٠في خزان الشطف ذو   
 لترات     ١٠ ذوذو اإلتجاهين لفتح خزان الشطف      

وتأآد من أن صمام العزل الموجود بقرب الفلتر          
 . مفتوح 

   لتر١٠ سعة مفتوح خزان        مفتوحرئيسي خزان              
 

 مقدمة جهاز الرش في اإلتجاه السفلي          مرفق   حرك
  المضخة  قم بتشغيل . وقم بوضع إناء أسفل المرذاذ   

. عند صندوق التحكم بدون تشغيل مروحة الماآينة         
 اإلنسياب من    فيوبعد فترة قصيرة يبدأ السائل    

إن معدل التدفق إلي المقدمة مضبوطة إما          ، المرذاذ 
 ألواح الحاجز بالفتحات       م بإستخدابإبرة الصمام أو   

 المعايرة أو    ٦أنظر القسم    ( المرصوصة المزودة   
تأآد من عدم وجود تسرب من أي من     ). القياس 

 .األنابيب أو التوصيالت   
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  .الماآينــــة  ٢ - ٤
 

 أشواط تقوم بتحريك المروحة إلمداد نفخة هوائية لكل من            أربعة  وماآينة بنظام    بأشرعة  مجهزة   المرشة
 . الرش بعيدًا من المرشة    قطرات  ذ ونقل محرك المرذا  

  
  الخاصة بالماآينة التحكم أزرار  ١ - ٢ - ٤
 
 تشغيل يجب أن يتم فتحه قبل       ، مرآب أسفل خزان وقود الماآينة       :  تشغيل وإيقاف الوقود     صمام   .١

 .الماآينة وإغالقه عندما ال تكون المرشة قيد اإلستخدام       
  إتجاه   يجب تحريك رافعة الضابط في         . وريتر مرآب خلف الماآينة بجانب الكرب        :  الماآينة   ضابط   .٢

 .السهم عند تشغيل الماآينة وإرجاعه عند التشغيل الطبيعي أو العادي       
على صندوق    " تي " يتم تشغيله من على البعد بواسطة قضيب على شكل   :  على الضبط   التحكم .٣

 . الرئيسي   التحكم
 بدء  وضع ة ، آما يجب أن يكون على      من النوع الهزاز ، مرآب على جانب الماآين        :  التوقف  مفتاح  .٤

 .اإلستخدامأترآه في وضع اإليقاف عندما التكون المرشة قيد        . أو إيقاف التشغيل   
 .مرآب على الوجه األمامي للماآينة        :  ساحب اإلستارتر    حبل .٥
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  الماآينةتشغيل إجراء  ٢ - ٢ - ٤
 
وإذا  .  بفحص مستوى الوقود والزيت بالماآينة         قم - ١

  القياسي  ضت الضرورة قم بصب البترول       إقت
أنظر إلي     . الخالي من الرصاص    ) الجازولين  (

 . الزيت   صب  إذا تطلبت الماآينة     ٨٫١٫١القسم 
 . بفتح صمام وقود الماآينة     قم - ٢
وفي   .  بوضع ضابط الماآينة في إتجاه السهم         قم - ٣

 وضع األمر حالة إرتفاع درجات الحرارة قد يتطلب       
 .سط   األوالوضع الضابط في    

" تي  "  بوضع قضيب تحكم الضبط على الشكل        قم - ٤
 .للوقود  

 بتحريك مفتاح إيقاف الماآينة إلي الوضع أون         قم - ٥
(ON). 

 بسحب حبل مشغل الماآينة برفق إلي أن يهبط             قم - ٦
  بالكامل  قم بفك الحبل حتى ينكمش     . ضغط الماآينة   

يجب أال يتم    . ، ومن ثم أسحبه بشدة لتشغيل الماآينة      
 التوقف حيث أن ذلك     نهاية  بالكامل إلي   سحب الحبل 

 وبالتالي يؤدي إلي      الحبل   ضغط   إلي  سوف يؤدي   
ضغط في ميكانيكية التشغيل وقد يؤدي إلي عطل           

 حالة عدم قيام تشغيل الماآينة      وفي. قبل أوانه  
بسهولة وسالسة ، قم بتحريك الضابط إلي الوضع           

وإذا ال تزال الماآينة ال تعمل وأصبح         . األوسط
 إلي    الضبط كربوريتر مطفح بالوقود ، إضبط جهاز          ال

) في اإلتجاه المعاآس إلي السهم         ( الوضع المفتوح   
  ١٠على األقل ) اإلستارتر (وقم بسحب حبل المشغل   

مرات قبل تكرار إجراء التشغيل العادي أو الطبيعي        
. 

 ومن  السهم آس إلي   قم بتحريك قضيب الضابط في اإلتجاه المعا      ،  بدء الماآينة في التشغيل   وبمجرد - ٧
 .ثم ببطء حرك قضيب التحكم إلي الوضع المثالي          
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  السالمــــــــة    ٥
 الحشرية المبيدات إستخدام  ١ - ٥
 

 قم بإتباع تعليمات السالمة الموضحة على           دائماً   - ١
 المبيد الحشري عند مناولة وإستخدام     ديباجة

 .المبيدات الحشرية   
 أثناء     بإرتداء المالبس الواقية المناسبة       قم دائمًا  - ٢

 .التعبئة والمعايرة أو الوزن    
 تقم بالرش بالقرب من الناس أو الحيوانات األليفة              ال - ٣

 الحيوانات    أو، يجب أال يكون هناك وجود للناس     
 متر بإتجاه الرياح من المكان الذي       ٢٠٠على بعد 

 .يحدث فيه الرش    

 من أن عملية الرش ال تحدث بالقرب من مجاري           تأآد  - ٤
 .أو البحيرات   المياه ، األنهار    

 تقم بنقل الناس ، المفارش ، المبلوسات أو الحيوانات               ال - ٥
 الرش أو عندما يحدث        بعملية خلف عربة الرش عند القيام       

 .التلوث بالمبيد الحشري    

 . تقم بنقل المواد الغذائية في عربة الرش       ال - ٦

 . قم بإستخدام عربة الرش المجهزة بكابينة مغلقة         فقط   - ٧

ين ، الوجه ، والجسم بعد تعبئة خزان        قم بغسل اليد دائمًا  - ٨
 . والتدخين  األآلالرش ، وذلك قبل الرش وقبل       

 أحمل معك الصابون والمناشف لغسل آابينة عربة            دائماً   - ٩
 وأقمشة المسح   الماء  الرش وتوفير آمية من البترول ،    

 .لتنظيف العربة والمرشة    
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  .الماآينــــة سالمـة  ٢ - ٥
 

  الماآينةعن سالمة تشغيل الماآينة والصيانة ، يرجى اإلطالع على آتيب              تفاصيل آاملة  على  للحصول
 أن يحدث إذا لم يتم التقيد بالتعليمات       يمكن إن الحريق ، اإلنفجار أو إصابة المشّغل ،   :  ملحوظة  المقدم
 :التالية 

  
 وهو  لكربوناالغازات المنبعثة تحتوي على غاز أول أآسيد      .  بتشغيل الماآينة في مكان مغلق    التقم - ١

 .غاز عديم الرائحة وسام قاتل     

 الماآينة     دع. عندما تكون الماآينة في الوضع التشغيلي     ) الجازولين    (  تقم بتعبئة خزان البترول    ال - ٢
  .جيدةفقط قم بالتعبئة في مكان يتمتع بتهوية        . تبرد لمدة دقيقتين قبل التعبئة   

 أي مصدر    إحداث بعيدًا من مكان التعبئة وتجنب  ، حرك المرشة ) الجازولين  (  تم تعبئة البترول  إذا - ٣
 ) .الجازولين   ( من اإلشتعال إلي أن يتبخر البترول    

قم بفحص خافت الصوت بصفة دورية وقم      .  تقم بتشغيل الماآينة بدون ترآيب خافت الصوت     ال - ٤
 . إذا إقتضت الضرورة      بإستبداله

 ،   المغطاة   األشجار المغطاة أو الحشائش         تقم بإستخدام الماآينة في أي غابة مغلقة ، قم بتنظيف            ال - ٥
 .األراضي غير المستصلحة ، مالم يتم ترآيب آابح الشرر إلي خافت الصوت              

 هواء    ساحب   تقم بتشغيل الماآينة إذا آان منّظف أو منّقي الهواء أو الغطاء مباشرًة إذا آان                  ال - ٦
 .الكربوريتر منزوع  

أن يكون مغلقًا لمنع تسرب الوقود من        نقل المرشة ، فإن صمام إغالق الوقود يجب           عند - ٧
 . الكربوريتر

 . تعيق الكربوريتر حتى ال تتوقف الماآينة      ال - ٨

 . تقم بتشغيل الماآينة بسرعات زائدة    ال - ٩

 . تقم بتغيير سرعة الماآينة المختارة أو المحددة باألداة األصلية للشرآة الصانعة            ال - ١٠

 يؤدي دما تكون ساخنة حيث أن مالمستها قد    اللمس مع العادم ، األسطوانة أو الزعانف عن    تجنب - ١١
 .إلي تسبب حروق   

 بفك السلك     قم  حوادث التشغيل عند القيام بصيانة الماآينة أو المرشة ، دائمًا إنزع البوجي أو                    لمنع - ١٢
 .من البوجي  

 
  



١٠ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

  أو الوزن  المعايــرة  ٦
 

  مهموهذا . المرشة بدقة   صحيح من سائل الرش في مكاٍن ما ، يستلزم األمر معايرة أو وزن                حجم  لتطبيق 
 :إتباعها حيث أن الخطوات التالية يجب         . للغاية لمنع تقليل أو زيادة الجرعة       

  
  سرعة العربة المعروضة قياس  ١ - ٦
 
  تشغيلية   الترس الذي يقوم بإعطاء سرعة معقولة للتشغيالت الميدانية وقم بتنفيذ تجربة        بإختيار  قم  - ١

هذا  .  المسافة  هذه ت الذي يستغرقه بالثواني لتغطية     قم بقياس الوق  .  متر ٌمقاسة ١٠٠على مسافة  
 .ت  = الوقت  

 .ت /٣٦٠) = ساعة /آلم(السرعة  :  بإحتساب السرعة المعروضة بإستخدام الصيغة        قم - ٢
 

  ثانية ٣٦= متر ، ت  ١٠٠ تغطية  الزمن الذي يتعين فيه    :مثال
 .ساعة  / آلم١٠ = ٣٦٠/٣٦=  ، السرعة   إذًا

  
 اسبة بإختيار مساحة مجرى منقم   ٢ - ٦
 
 الرش    جوالت حيث أن .  المجرى هي المسافة بين جوالت عربة الرش المتتالية أو المتتابعة         مساحة إن

 ذروة الرش من المحتمل أن      فإنآذلك  . يجب دائمًا أن تتم مع الرياح عند الزوايا اليمنى بإتجاه العربة         
 أآثر من مرتين من هذه المسافة       الرش تتم  عمليات  مترًا بإتجاه الرياح ، آما أن بعض          ٥٠تحدث على بعد   

 تنفيذها أآثر من مرة حتى و لو بإضافة الرواسب الكيميائية من              يتمآما أن تغطية الرش للمساحة الهدف          . 
 . يعرف بتقنية الرش المتضاعفة       وهذا . الشقوق المتداخلة    
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٧ بزيادة( ثابت    فـي القطـر، فـي الهـواء ال         ) في إم دي    ( ٧٥ – ٥٠ قطرات من حجم      إستخدام  وعند
 األماآن   في متر سوف تكون ممكنة ٥٠-٣٠فإن مساحات المجرى من    ) ثانية / متر٢ساعة أو /آلم

 قطرات آبيرة أو إذا تم      إستخداميتطلب األمر مساحات مجاري صغيرة ، وذلك إذا تم        . المفتوحة المتفرقة    
رض الشق المحدث على ضوء      قم بقياس ع ،و إذا إقتضت الضرورة     . إستخدام المرشة في رياح خفيفة     

  .إلستخدامهظروف التشغيل السائدة وقم بتحديد مساحة المجرى       



١١ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

  المرذاذ بإحتساب معدل التدفق أو اإلنسياب المطلوب من قم    ٣ - ٦
 
 -: التالية    الصيغة يمكن إحتسابه بإستخدام     ) باللترات في الدقيقة    (  التدفق أو اإلنسياب المطلوب      معدل إن
 

 )متر(  المجرىمساحة x )ساعة/آلم(السرعة x )ساعة/لتر(معدل اإلستخدام ) = ةدقيق/لتر (التدفق معدل

            ٦٠٠ 
 

  يرجى  (  معـدل المقـدار المستخدم وذلك لتطبيق الجرعة الموصى بها من الجزء النشط         إختيار يتـم
 )اإلطالع على توجيهات الفاو أو ديباجة الشرآة الصانعة            

 
  :مثـــال

 )ساعة/لتر ( لتر بمعدل الساعة   ٠، ٥ = قدار المطلوب لإلستخدام     معدل الم آان إذا
 )ساعة/آلم (الساعة  آيلومتر في ١٠ =    العربة سرعة
 )م( متر ٥٠ =    المجرى  مساحة 

 =  معدل التدفق المطلوب إلي المرذاذ       ، إذًا
٠، ٥  x  ١٠  x  دقيقة/ملم ٤٢٠(   لتر في الدقيقة   ٠، ٤٢=       ٥٠( 
        ٦٠٠ 

 
 أدناه تعطي أمثلة من مجموعات معدالت التدفق وسرعات العربة المطلوبة لتطبيق                الموضحة   ول الجدا

 . لتر بالتوالي في الهيكتار الواحد        ١، ٠ و  ٠، ٥ المقادير المستخدمة من   معدالت
   

 )دقيقة/ملم(  أو إسيابية المرذاذ تدفق معدل

 )ساعة/آلم(وضة  المعرالعربة سرعة

 مقدار معدل
 ٠، ٥اإلستخدام 

 ساعة/لتر
 )م (المساحة مجرى ٥ ٧، ٥ ١٠ ١٥ ٢٠
٢٥ ١٠٤ ١٥٦ ٢٠٨ ٣١٢ ٤١٧ 
٣٠ ١٢٥ ١٨٨ ٢٥٠ ٣٧٥ ٥٠٠ 
٣٥ ١٤٦ ٢١٩ ٢٩١ ٤٣٨ ٥٨٣ 
٥٠ ٢٠٨ ٣١٣ ٤١٧ ٦١٦ ٨٣٣ 
١٠٠ ٤١٧ ٦١٦ ٨٣٣ ١٢٥٠ ١٦٦٧ 

  
 )دقيقة /ملم(  أو إسيابية المرذاذ تدفق معدل

 )ساعة/آلم( المعروضة العربة رعةس

 مقدار معدل
 ١، ٠اإلستخدام 

 ساعة/لتر
 )م (المساحة مجرى ٥ ٧، ٥ ١٠ ١٥ ٢٠
٢٥ ٢٠٨ ٣١٢ ٤١٧ ٦١٤ ٨٣٤ 
٣٠ ٢٥٠ ٣٧٥ ٥٠٠ ٧٥٠ ١٠٠٠ 
٣٥ ٢٩١ ٤٣٨ ٥٨٣ ٨٧٦ ١٠٧٦ 
٥٠ ٤١٧ ٦١٦ ٨٣٣ ١٢٣٢ ١٦٦٧ 
١٠٠ ٨٣٣ ١٢٥٠ ١٦٦٧ ٢٥٠٠ ٣٣٣٤ 

 



١٢ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

  التدفق أو اإلنسيابية معدل لضبط  ٤ - ٦
 
 ضبطها بإستخدام أٍي من الفتحات المتراصة           يمكن AU٨١١٥Mمرشة   التدفق بالنسبة لل     معدل إن

عادًة إن إن الفتحات المتراصة الموجودة على            ،  أو إبرة صمام ضبط التدفق         الحجز   الموجودة على إناء    
  بالزيادة   يجب إستخدامها ، إال أن صمام ضبط التحكم يعطى القدرة إلعطاء معدالت تدفق          الحجز  إناء 

 .الكبيرة المتراصة على إناء الحجز         بإستخدام الفتحات     
  

 : التدفق معدل لضبط
  تلوث   بإيقاف العربة حتى تكون مقدمة جهاز الرش على جانب إتجاه الرياح من أجل الحد من                     قم - ١

 .مشّغل جهاز الرش   
 . من أن صمام التصريف مغلق وصمام الخزان الرئيسي مفتوح          تأآد - ٢
وإذا آنت تستخدم الفتحات        . ميع سائل الرش     بوضع سطل نظيف مباشرًة تحت المرذاذ لتج         قم  - ٣

 الفتح   المتراصة على أواني الحجز ، يجب أن يكون صمام ضبط التدفق مغلقًا في حالة                        المستقيمة 
 .للمعايرة والرش   ) أنظر إلي األسفل    ( الكامل  

دل تدفق      معبإعطاء  إلي الجدول أدناه ، قم بإختيار وترآيب إناء الحجز المثقوب الذي يقوم                  وباإلشارة  - ٤
آما أن معدالت التدفق      . إن القيم الموضحة في الجدول هي للزيت الخفيف         . قريب جدًا للمطلوب    

 . قياسها مع المنتج الفعلي      ويجب  الفعلية سوف تتباين حسب المبيد الحشري المستخدم و لزوجتها        
  

 التدفق معدل 
 بالزيت) دقيقة/ملم(

 الحاجز رقم

 ٢٤ ١٠٨ 
 ٣٠ ١٤٩ 
 ٣٩ ٢٩٤ 
 ٤٩ ٤٦١ 
 ٥٩ ٥٨١ 
 ٦٨ ٧٠٩ 
 ٨٠ ٩٥٧ 

 

 ٩٨ ١٢١٠ 
  
 بتشغيل قم ،  ماآينة العربة للتأآد من أن المضخة تعمل بفولطية التشغيل الصحيحة              وبتشغيل  - ٥

آما    . التشغيلي  يجب أن يكون جهاز النفخ في الوضع غير           : ملحوظة   . المضخة عند صندوق التحكم       
 اإلنسياب لمدة قصيرة       أودع هذا التدفق  . ن المرذاذ في السطل   يجب أن يتدفق أو ينساب السائل م   

 .إلزالة أي هواء قد يكون دخل في خطوط اللي والمضخة           

ORIFICE 
PLATE 

LOCKING
SCREW



١٣ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

 إنسياب أو تدفق السائل بمعدل ثابت ، قم        وبمجرد  - ٦
 وقم   المرذاذ  بإيقاف إبريق القياس المزود تحت         

بفحص الناتج من خالل مدة زمنية معروفة ، عادًة           
 . حدة تكون دقيقة وا 

 آان معدل هذا التدفق أو اإلنسياب منخفض      إذا  - ٧
  مثقوب  جدًا أو مرتفع جدًا ، قم بإستخدام إناء      

إن معدل   . صغير أو آبير حسب ما هو مخصص        
  الحشري  التدفق الفعلي سوف يتباين حسب المبيد        

 قم بوضع آل      .الفعلـي  المستخدم ودرجة حرارته ، وبهذا يجب تنفيذ عملية المعايرة بإستخدام المنتج       
ال تقف تحت المرذاذ بعد     . سائل الرش المجمع في السطل في خزان الرش من خالل غطاء الفلتر              

 .رش السائل   
 .والعربة قم بغسل أي سائل مراق على الخزان      .  بتنظيف السطل وأسطوانة القياس       قم  - ٨
 . قم بغسل اليدين والوجه بعد مناولة المبيدات الحشرية        دائمًا  - ٩
  
.  مرآبة  مثقوبةتخدم صمام ضبط التدفق ، فإنه من المهم التأآد من أنه اليوجد هناك أواني           تسآنت إذا

 على معدل التدفق     الحصول  ، يجب تنفيذها وعلى أن يتم ضبط الصمام إلي أن يتم           ٩ إلي  ١الخطوات   
ربط    بصورة محكمة بمسمار ال     ومغلقًاحيث ان وضع صمام ضبط التدفق يجب أن يكون مثبتًا             . المطلوب   

 .اللولبي  
 

 المجرىيجب أن يتم إعادة معايرة أو وزن المرشة ، إذا آانت السرعة المعروضة ، مساحة      :  ملحوظة
 .ومعدل المقدار المستخدم قد تغيرت  

  
  القطـــرة حجم إلختيار  ٥ - ٦
 
حيث أن تجهيـزات المصنع المخصصة للمرشة            .  حجم القطرة الصحيحة لإلستخدام         بإختيار   قم

AU٨١١M ،  الرش ،      إستخدامات  إما بالنسبة لبعض     . صممت إلنتاج أصغر حجم ممكن من القطرة            قد 
 المنتجة من مقدمة     الرش  آما أن حجم قطرات      . قد يكون من الضروري إختيار حجم أآبر من القطرة         
 . جهاز الرش ، عادًة يتم تحديدها بسرعة دوران المرذاذ       

  
   أدناه يوضح العالقة بين حجم القطرة        الشكل  إن

 تمآما أن هذا الرسم  . وسرعة دوران المرذاذ 
وضعه على أساس التشغيل مع الماء حيث يكون          

 .آدليل فقط  
 
 القطرة المترسبة تعتمد على خواص مزيج         حجم   إن

  هي حيث أن الخانة المظللة أدناه          . سائل الرش    
المنحنى التي توضح أحجام القطرات الفعلية من              

  .مجموعة من الكيماويات والترآيبات   
  

٢٠٠٠ ٦٠٠٠ ٨٠٠٠ ١٠٠٠٠٤٠٠٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠
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١٤ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

 ) القطرة وبعد ذلك يتأثر حجم    (  الحمل ، فإن تدفق السائل يعتمد المرذاذ وسرعة الدوران          ألثر  ونتيجة
 . الموضح أدناه  والرسم حيث أن هذه العالقة موضحة في الجدول        . بمعدل السائل المتدفق على المرذاذ     

  
 )دورة في الدقيقة ( المرذاذ سرعة

  نبات رقمورقة تجهيز
١، ٧٥ ٢ ٤ ٦ 

التدفق
د/لتر(

 )قيقة
٠، ٠٠ ١١٥٠٠ ٨٧٠٠ ٤٧٥٠ ٢٧٠٠ 
٠، ٢٥ ١٠٨٠٠ ٨٦٠٠ ٤٦٠٠ ٢٦٥٠ 
٠، ٥٠ ١٠٠٥٠ ٨٣٠٠ ٤٥٥٠ ٢٦٠٠ 
١، ٠٠ ٩٨٠٠ ٧٨٥٠ ٤٤٠٠ ٢٥٤٠ 

  

١، ٥٠ ٩٦٠٠ ٧٦٠٠ ٣٩٠٠ ٢٤٠٠ 
  

  القطرةحجم لتغيير  ٦ - ٦
 
تتوافق     ( الجيدة  حيث أن زاوية الزعنفة     .  دوران المرذاذ يتم تحديدها بزوايا زعانف المروحة     سرعة إن

زاوية    .  رش صغيرة   وقطرات  تقوم بإعطاء سرعة دوران عالية    ) مع أصغر رقم موضوع في الشكل أدناه    
 .تقوم بإعطاء قطرات آبيرة     ) أآبر رقم  ( غليظة 

  
 -: زعنفة أو نصل الزاوية على النحو التالي        لتغيير  اإلجراء 

 
ن الصندوق      بإزالة اللولبين لتأمي    قم - ١

قم بإيقاف     . الخلفي لمقدمة جهاز الرش       
 . الخلفي    الصندوق  دحرجة  

 بتدوير المرذاذ حتى تكون عالمات     قم  - ٢
زعانف المروحة قابلة للمشاهدة من     

 . في حلقة الدعم   التشغيل  خالل فتحة   
 بإستخدام أداة ضبط زعنفة       قم  - ٣

 زوج من     أو EX٤٤٢٠المايكرونير  
   بقماش مغطى حول الفك      الزرديات 

 حتى تكون    المروحة  لضبط زعنفة   
عالمة الترآيب الصحيحة موزونة مع     

 .خط الفاصل للهوب      
 . لكل من زعانف المروحة األربعة    ٣ و ٢ بتكرار الخطوات     قم  - ٤
 

 . يجب دائمًا أن تكون زعانف المروحة األربعة موضوعة بنفس الزاوية        :هـــــام 
  

 ( اليدوي يتم تنفيذ ذلك الفحص بجهاز مقياس السرعة           األمر فحص سرعة المرذاذ ، يجب أن        إقتضى   وإذا
 ) .البصري أو النوع المالمس     
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ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

  الرش عمليـــة   إجـــراء ٧
  
  آان  البدء في الرش ، يجب أن تكون عربة الرش في الوضع الصحيح بالقرب من الهدف ، وإذا                    قبل  - ١

 مقدمـة جهاز    معن الهدف ال بد من ثبات العربة ، يجب أن يتم إيقافها بإتجاه مدخل الرياح من مكا        
 ، أو تخفيضها أو        الرش  آما يجب أن يتم رفع مقدمة جهاز       . الرش متوجهة في اإلتجاه المخصص         

 آانت العربة تتحرك أثناء         وإذا . تحريكها على الجوانب في ترآيبتها المضبوطة حسب ما هو مطلوب               
.  درجة من إتجاه الرياح       ٩٠ وفي إتجاه  للهدف  الرش ، يجب أن يتم قيادتها في إتجاه مدخل الرياح             

 اإلتجاه العلوي لتحقيق مستوى عال من اإلطالق وشق             في آما يجب أن يتم تثبيت مقدمة جهاز الرش         
 ) . المعايرة والوزن   ٦أنظر إلي القسم     (  للعربة  بالنسبة  أوسع أو تثبيت سفلي لشق أضيق      

  الكامل  بالماآينة بمستوى الضبط      جاهزًا للبدء في الرش ، قم بضبط أداة التحكم الخاصة                   تكونعندما  - ٢
 .ومن ثم قم بتشغيل المضخة    

 . ، قم بإيقاف المضخة وإسترجاع أداة تحكم الماآينة إلي وضعها المثالي               الرش   إليقاف - ٣
آما   .  المثالي لمدة دقيقة واحدة قبل اإليقاف      وضعها   اإلنتهاء من عملية الرش ، دع الماآينة في     وبعد  - ٤

 .عندما ال تكون المرشة قيد اإلستخدام    ) OFF(  اإليقاف  وضع  في  ةيجب أن يترك مفتاح الماآين     
  
  اإلستخدام بعد   ١ - ٧
 
 لم   مبيديجب تجميع أي     .  أفرغ ما تبقى من مبيد من الخزان عن طريق فتح صمام التفريغ             اإلستخدام  بعد

 . سليمة يتم استخدامه في حاوية مناسبة إلستخدامه في المستقبل أو التخلص منه يطريقة               
  
 ظافةالن  ٢ - ٧
 
 لتر لشطف   ١٠حيث يوجد خزان شطف سعة     .  تنظيف المرشة بكاملها بعد استخدامها     الضرورى  من

 . بالكيروسين أو ما شابه ذلك    المرشة
 ليتر بواسطة صمام اختيار     ١٠ جميع النظام بالكيروسين بإختيار موضع الخزان سعة      شطف  يجب

  مستهدفةلوث أي منطقة أخرى غير    ويجب ان تكون النظافة في موقع الرش لتجنب خطر ت       . الخزان 
 والتخلص منه     الخزان أي مذيب يبقى في المرشة يجب إزالته من        . بالرش بالمادة الكيميائية المخففة     

 .بطريقة سليمة  
  

 . يجب تنظيف جميع األسطح الخارجية بالماء ومادة مطهرة          الشطف بعد
 

 .استخدامهاداخل المرشة بعد  بأي حال من األحوال عدم ترك أي بقايا للمبيد في       يجب   :تحذير
 
  إضافيةتطبيقات  ٣ - ٧
 

  توجيهها   إذا دعت الحاجة لذلك لتمكين المرشة من    ) القاعدية ( رأس المرشة من حلقة الجمبال    فك يمكن
 لجهاز القياس      مالمستهايجب أخذ الحذر الالزم لتجنب      . لهدف محدد إو توجيهها إلى أخدود أو خالفه  

 .الدوار
  

 .رشهارة ثابتة واستخدام الهواء لنقل ذرات المبيد إلي الهدف المراد           أيضًا من سي   الرش يمكن
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  الصيانة  ٨
 الماآينة  ١ - ٨
 

 بإزالة  تشغيل المرشة بصورة عرضية أثناء القيام بصيانة الماآينة أو المرشة قم دائمًا   لمنع: تحذير
 . لموضعهاالمجاورة في الكوة الجانبية  ووضعه البواجي  

 
 الزيت   ١ - ١ - ٨
 
 يتم  أننوع الزيت يجب   . يجب إضافة الزيت قبل تشغيل الماآينة       . لية من أي زيت  الماآينة خا  شحن يتم

 .اختياره حسب درجة حرارة الغرفة العادية        
  

 ٣٠-دبليو٥ أو ٢٠-دبليو ٥إي  .أيه.اس       درجة مئوية ٥- من أقل
 )االستخدامات  مناسب لجميع  (٣٠-دبليو ١٠إي  .أيه.اس      درجة مئوية   ٣٥ إلي ١٠ - من
 ٣٠إي  .ايه.اس      درجة مئوية   ٣٥ ى ال ١٠+

  
 .المطلوب تأآد من وجود مستوى الزيت    .  ساعات تشغيل ٥ مستوى الزيت بإنتظام آل    من تأآد

  
 المصنعة  التفاصيل الخاصة بصيانة الماآينة يرجى اإلطالع على دليل التشغيل الخاص بالجهة         من لمزيد

 .وإرشادات السالمة المرفقة
  
 المروحة  ٢ - ٨
 
  واألوساخ  ام مع مروحة قوية مصممة لمقاومة األتربة والغبار            AU٨١١٥M.يو .رشة مبيد ايه   مترآيب تم

 التشغيل أو تنظيفها    منيجب تنظيف المروحة واإلطار الحافظ لها آل ستة أشهر             . دون أن يلحق بها تلف  
نظافة على     وسوف تساعد هذه ال  . واألتربة بتكرار إذا آانت المرشة مستخدمة في أماآن يكثر فيها الغبار              

 : المروحة اتبع الخطوات التالية         لنظافة  . التشغيل الفعال للمروحة دون أي اهتزاز     
 
 .والحماية  قم بإزالة الغطااء       .  المروحة والحماية    لغطاء   بإزالة المسامير األربعة المثيتة      قم - ١
 لها   بها وآذلك الصحن الخلفي واألجزاء الداخلية            الخاص   بتنظيف المروحة بصورة جيدة والشبك      قم - ٢

 . إذا دعى الحال    المضغوط بإستخدام فرشاة قوية والهواء    
يتم القيام بذلك فقط      .  يتطلب األمر فك المروحة      فقد حالة تلوث المساحة الموجودة خلف المروحة           في   - ٣

 . جميع مكونات المروحة    فكعند الضرورة القصوى حيث يتطلب ذلك       
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  المضخة  ٣ - ٨
 

  إلى في حالة دخول أوساخ وأتربه        . دة البولي بروبلين    مزدوجة ذات طرد مرآزي من ما    مغنطيسية  مضخة 
 .التشغيل داخل المضخة فإن المحرك سوف تتعطل ولكن الموتور سوف يظل في وضع           

 
 .١٠٫٩ المضخة بكل سهولة ويمكن فكها وتجميعها آذلك بسهولة حسب القسم          صيانة  يمكن

  
ي أي جزء من أجزاء السبالكة أو    تنظيف المرشة جيدًا وشطفها بالماء قبل تشغيلها ف    يجب   :تحذير
 جميع   بتنظيف   قم   .بالمبيديجب لبس قفازات مالئمة دائمًا وآذلك مالبس واقية لتجنب التلوث          . المذرة

 .رواسب المبيد بالكيروسين والماء والصابون  
  
  المذرة  ٤ - ٨
 

 طويلة    لفترة   من مواد مقاومة للكيماويات ولها تصميم بسيط جدًا وهى قوية ويمكنها العمل   المذرة  صنعت
 .اإلستخدام دون خلق أي مشاآل يشرط استحدامها بطريقة مرشدة وتنظيفها جيدًا بعد         

  بعض  حيث أن  .  مرذاذ يتم وزنه ديناميكيًا لضمان تشغيله بالصورة المثلى بدون أي إهتزاز     أي إن
 النسيج   علىالمنتجات ، وعلى وجه الخصوص بعض المواد الصلبة العالقة ، يمكن أن تجف أو تتبلور                 

 على الوضع الموزون      التشغيل المعدني التي تؤدي إلي إعاقة الشبكة مما تتسبب من عدم تمكن المرذاذ من         
 لترين من الكيروسين من خالل    أو ويمكن تجنب ذلك بكل سهولة برش لتر      . أو الوضع اإلهتزازي   

 بينما الكيروسين أو وقود    اإلذابة العادية ،  بعمليةحيث يقوم الماء    . المرذاذ في نهاية آل عملية رش   
  .ULVالديزل مالئم لمعظم منتجات الـ      

  
 إذا حدث بها    إستبدالها المرذاذ يتم إغالقها بإحكام وتشحيمها لتظل باقية لفترة أطول ، آما يجب          آريات إن

 .أي تلفيات   
 
 التالــي    النحو ى  إستبدال الكريات أو أي قطعة أخرى ، آما أن اإلجراء المتبع لفك المرذاذ عل          يستلزم آما

 ) :األرقام بين قوسين تشير إلي أصناف القطع الموضحة أدناه         (
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 .قم بدحرجة المرذاذ من حلقة التثبيت        .  صامولة لي الموصل والمرذاذ      بفك  قم  - ١
 وفك     الحلقة ، قم برفع )٣(من حلقة مشبك الكتف ) ١٩(والغساالت ) ١٨( أربعة مسامير لولبية   بفك قم  - ٢

  .األآتاف
 من  الغطاء   إسحب  ) . ٥(المثبتة للغطاء وجهاز تجميع اإلنحراف         ) ٢٢( ثالثة مسامير لولبية     فكب  قم  - ٣

 .عبر المرذاذ ) ٢(نهاية النسيج المعدني وقم بدفع عمود الدوران    
 النسيج  األمر فك النسيج المعدني ، قم بإدخال مفك من خالل الفتحتات الموجودة خلف         إقتضى  إذا - ٤

 .وإزاحة النسيج المعدني من الهوب     ) ٢٠(ر الثالث   المعدني وقم بنزع المسامي 
  أماممن ) ١٧( حلقة المشبك   ك إقتضى األمر فك الكريات ، قم بإستخدام زوج من الزرديات لف         إذا - ٥

 الخلفية ، وقم      للكرية بعد ذلك ، قم بدفع جرافة األلومنيوم أو النحاس في إتجاه الجزء الداخلي                    ، الهوب  
) ٧ و ٦(المباعدات  ) ١(الهوبتأآد من أن    . ل الهوب األمامي      بإغالق آل من الكريات من خال      

 .غير تالفة أو مفقودة    ) ١٠(والحلقة  
  

 -: المرذاذ ، يجب القيام بفحص التالي         فك بعد
 الكيميائي  تكون خالية من اإلنبعاجات أو التلوث        أن   ) ٤ (المعدني  النسيج

 آرية هناك    أن تكون بحالة جيدة ، وإذا آان      يجب    )١٣ (الكريات 
 . ، يجب تغيير جميع الكريات      معطلة      

 مشوهة  تكون مشققة أو  أال   )١٦(التحمل   حلقات  
 وبالية   تكون متآآلة  أال  )٧ و ٦(الكريات   مباعدات

 بالية   أن تكون بحالة جيدة وغير تالفة أو      يجب   )١٤ (V– الحلقة   سداد
 . تكون بالية أو مشوهة    أال   )١٥) (Nilos (حلقات  

  
 أي محاولة    عند.  وجود أى تآآل أو تلف على القطع ، يجب إستبدالها بقطع المايكرونير األصلية              الة ح في

 الوحدة وبالتالي سيؤثر   على إلصالح القطع أو إستخدام قطع بديلة ، قد يؤدي ذلك إلي إلحاق ضرر خطير              
 .على ادائه  

 
  النقاط   آما أنه من المهم مالحظة     . اإلجراء إلعادة ترآيب المرذاذ يعتبر لوضع معاآس للفك       أن حيث
 :التالية 

 
 .جديدة عندما يتم تغيير الكريات    ) Nilos(  دائمًا ترآيب حلقة     يجب   - ١
  شفة آما أن الكريات ، المباعدات و         . وحلقة السدادة النحاسية بالشحم        ) Nilos(  بتعبئة فجوة حلقة      قم  - ٢

 .تجميع   تغطيتها أيضًا بغشاء رقيق من الشحم قبل ال        يجب V -الحلقة  
 يتم ضغط الكريات بوضع تربيعي في الهوب ، ويجب أال يتم ترآها في وضع غير موزون      أن يجب  - ٣

 . يجب أال يتم إدخالها بشاآوش       آما. 
  .الموزون  على الحلقة وجسم الهوب       بنقرات   الصحيح يجب ترآيبها في الوضع     ) ٣( المشبك   حلقة  - ٤
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ناص    ٩ ت ل    اق خل  ال
 
 

 كلةالمش السبب  اإلصالح  أو العالج

  الصمام  بفتح قم
 )ON( في وضع التشغيل   الزر  ضع
  الماآينة  بضبط  قم
  وضبطه   بتنظيفه  قم
  الفلتر أو إستبداله     بتنظيف قم
  الزيت إلي المستوى المطلوب      بتعبئة قم

  مغلق  الوقود  صمام
 الماآينة ، في وضع       إيقاف زر

 )OFF(اإليقاف 
 مضبوآة في الوضع      غير  الماآينة 

 الصحيح 
 لوث أو أوساخ    به ت يوجد البوجي 
  متوقف الوقود  فلتر

  الماآينة منخفض جدا     زيت مستوى

  ال  الماآينة
 تعمل 

 الخزان من الوقود وإعادة    بإفراغ قم
 تعبئته

  الفلتر أو إستبداله     بتنظيف قم
 )إنظر إلي آتيب الصيانة      ( بالتنظيف  قم
 األمر إلي ميكانيكي مؤهل أو      بإحالة    قم

مرآز صيانة بيرجز آند إستراتون     
 لي  المح

  في الوقود   تلوث يوجد
  الوقود جزئياً  فلتر  توقف
  أو بقع الصقة   أوساخ  وجود

 تلوث وأوساخ أو      به  الكربوريتر
 يتطلب ضبط   

 سرعة
 غير  الماآينة

 ثابة

 الصمام   إفتح
  اإلناء ونظفه   بإزالة   قم

 بالكامل وقم بصب آيروسين       الصمام  إفتح
 من خالله  

 وصب آمية مناسبة من المذيب      بفكها  قم
 النظيف  ك غسله بالماء   وبعد ذل
 الكهربية للمضخة       التوصيالت  إفحص 

 وقم بإصالحه   
  

  مغلقة  الصمام  إبرة
  الحجز مغلقة    إناء  فتحات 
  مغلق اإلبري  الصمام 

  
 مغلقة   الخراطيم 

  
  تعمل ال  المضخة 

 تدفق  اليوجد 

  الفلتر وتنظيفه    بفك قم
 اإلبري بالكامل وصب من    الصمام  إفتح

 .خالله الكيروسين   

 لق مغ الفلتر 
  مغلق اإلبري  الصمام 

 إنسياب
  سائل آيميائي 
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  الغيـــــار   قطع ١٠
  

 : قطع الغيار ، يرجى التكرم بتحديد المعلومات التالية            طلب عند
 الماآينة   تسلسل المرشة أو   رقم 
  الشراء التقريبي   تاريخ 
  القطعة   مواصفات  
 . القطعة آما هو موضح في هذا القسم       رقم 
  القطع المطلوبة   عدد 

 
 AU٨١١٥Mالبياني لقطع الغيار الرئيسية للمرشة  الرسم  ١ - ١٠
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 AU٨١١٥M قطع الغيار األساسية للمرشة بيان  ٢ - ١٠
 

Item Part no. Qty. Description 
    
١ EX١ ٦٧٢٣ Main frame 
٢ EX١ ٦٧٢٤ Mast 
٣ EX١ ٦٧٢٥ Mast support 
١ ٥٨٢٣ ٤ Tank, ١٠٠ litre 
٥ AJ٦٢٠١A ١ Tank lid with air vent 
٦ AJ١ ٦٢٠٠ Filter basket 
١ ٥٩٥٥ ٧ Tank, flushing, ١٠ litre 
٥٢٠٨ ٨A ١ Cap assembly 
١ ٥٤٤٩ ٩ Filter bowl 
١٠ EX١ ٦٥٥٠ Atomiser assembly 
١٢ EX١ ٦٥٣١ Fan housing 
١٣ EX١ ٦٥٢٩ Air intake guard 
١ ٥٩٢٢ ١٤ Pump cover 
١٥ EX٤ ٦٧٣٠ Pivot pin, ١٠mm dia. 
٦ ٥٦٧١ ١٦ 'R' clip 
١٧ EX١ ٦٧٢٩ Locking pin, ١٢mm dia. 
١٨ CBP١ ٢٥٤٠ Engine / fan base 
٢ ٦٠٢٦ ١٩ Screw, M٦x٤٥ 
٢٢ ٦٠١٧ ٢٠ Washer, M٦, flat 
١١ ٥٩٨٤ ٢١ Nut, M٦ nyloc 
٤ ٥٩٦٧ ٥٠ Screw, M١٠x٢٠ 
٤ ٥٩٧٢ ٥١ Washer, M١٠, spring 
٥٢ EX١ ٦٢٠٥ Plate, air inlet 
٥٣ EX١ ٦٢٠٣ Impellor 
٥٤ EX١ ٦٥٤٢ Control box assembly 
١٢ ٥٩١٤ ٥٥ Tube end inserts 
٥٨ EX١ ٤٦١٧ Gimbal assembly 
٥٩ EX٤ ٤٧٥٩ Washer, fibre 
٦٠ EX٤ ٤٧١٣ Bolt, tommy 
٦١ EX١ ٤٦٨٢ Spacer, engine 
٦٢ EX١ ٦٥٢٨ Locking plate 
٦٣ EX١ ٦٤٤٣ Key 
٦٤ CBP٢ ١٩٥٩ Clip, jubilee, no.٥ 
٦٥ CBP١٫٥ ١٩٤٨m Hose, ٤" 
٦٦ CBP١٧ ١٤٥١ Washer, M٨ 
٦٧ CBP١٣ ١٩٠٩ Nut, M٨ nyloc 
٦٨ CBP١ ٦٧٩ Warning label 
٦٩ CBP٤ ٢٥٩٥ Bolt, M٨x٥٠ 
٧٠ A١٠٢٦J ١ Bolt, ٣/٨" UNF x١/٤ ١" 
٧١ CBP١ ٢٦٠٠ Washer, Nordlock NL١٠ 
٧٢ CBP١ ٤٤٧ Grommet 
٧٣ CBP٦ ٦٠٣ Cable tie 
٢ ٥٩٥٣ ٧٤ Cable gland, ٢٠mm 
٧٥ EX١ ٦٥٢٦ Bracket, needle valve & tie 
٧٦ AJ٤ ٦١٨٧m Conduit, nylon 
٢ ٤٦٩٣ ٧٧ Screw, ٤BA x٧/٨" 
٢ ٣٦٦٧ ٧٨ Nut, ٤BA nyloc 
٢ ٤٧٥٦ ٧٩ Washer, ٤BA, flat 
٢ ٥٩٤٢ ٨٠ Terminal block, ١٦A 
١ ٥٨٩٥ ٨١ Enclosure 
٨٢ CBP١ ١٨٩٨ Bolt, M٨ x ٢٠ 
١ ٦٢٤٣ ٨٣ T-piece, conduit, nylon 
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 AU٨١١٥M البياني لقطع التوصيالت الخاصة بالمرشة الرسم  ٣ - ١٠
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 AU٨١١٥M لقطع التوصيالت الخاصة بالمرشة بيان  ٤ - ١٠

 
Item Part no. Qty. Description 
    

٢٢ ٦٠١٧ ٢٠ Washer, M٦, flat 
١١ ٥٩٨٤ ٢١ Nut, M٦ nyloc 
٤ ٥٩٨٣ ٢٢ Screw, M٦x٢٠ 
٢ ٥٩٦٩ ٢٣ Screw, M٦x٥٥ 
٢ ٥٩٦٨ ٢٤ Screw, M٦x٨٠ 
١ ٥٨٨٢ ٢٥ Manifold 
٢ ٥٩٠٠ ٢٦ Valve, ٢ port 
١ ٥٩٠١ ٢٧ Valve, ٣ port 
١ ٦٢٤١ ٢٨ T-piece 
٤ ٥٩٦١ ٢٩ Adaptor, ١/٢"BSP m/m, p/p 
٢ ٥٩٢٩ ٣٠ Adaptor, ١/٢"BSP m/f 
٢ ٥٩٩١ ٣١ Adaptor, ١/٢"BSP m/m, p/t 
١ ٥٩٢٥ ٣٢ Elbow, ١/٢"BSP m/f 
٦ ٥٩١٨ ٣٣ Washer, sealing ١/٢"BSP nylon 
١ ٦٢٤٢ ٣٤ Plug, ١/٢"BSP 
٣٥ AJ١ ٦٢٩٧ Pump, centrifugal, DC ١٢ ,٤٠/١٠V.d.c. 
٥٨٨١ ٣٦A ١ Filter c/w viton 'O' rings 
١ ٦٠٢٧ ٣٧ Washer, M٢٠, flat 
٣٨ AJ١ ٦٢٩٥ Nut, ١/٢"BSP flanged 
١ ٥٩٢٦ ٣٩ Adaptor, ٣/٤"BSP - ١/٢"BSP m/f 
١ ٥٩١٩ ٤٠ Washer, sealing ٣/٤"BSP nylon 
١ ٦٠٢٢ ٤١ Adaptor, ٣/٨"BSP - ١/٤"BSP m/m 
١ ٦٠٠٢ ٤٢ Valve, needle 
١ ٦٢٣٧ ٤٣ Hose 
١ ٦٢٣٦ ٤٤ Hose 
١ ٥٩٣١ ٤٥ Hose 
١ ٦٢٣٨ ٤٦ Hose 
١ ٦٢٣٩ ٤٧ Hose 
١ ٦٢٤٠ ٤٨ Hose 
١ ٥٩٢٨ ٤٩ Hose 
١ ٦٠٠٣ ٥٦ Nut, M١٧ 
٥٧ AJ١ ٦٣٧٩ Body, LFM ١/٤" BSP, brass 
٨٤ AJ١ ٦٣٣٧ Orifice  restrictor plate, No ٢٤ 
٨٥ AJ١ ٦٣٣٨ Orifice  restrictor plate, No ٣٠ 
٨٦ AJ١ ٦٣٣٩ Orifice  restrictor plate, No ٣٩ 
٨٧ AJ١ ٦٣٤٠ Orifice  restrictor plate, No ٤٩ 
٨٨ AJ١ ٦٣٤١ Orifice  restrictor plate, No ٥٩ 
٨٩ AJ١ ٦٣٤٢ Orifice  restrictor plate, No ٦٨ 
٩٠ AJ١ ٦٣٤٣ Orifice  restrictor plate, No ٨٠ 
٩١ AJ١ ٦٣٤٤ Orifice  restrictor plate, No ٩٨ 



٢٤ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

 
 AU٨١١٥M البياني لقطع مقدمة جهاز الرش الرسم  ٥ - ١٠

 

 
 

 AU٨١١٥M لقطع المرذاذ البياني الرسم  ٦ - ١٠
 

Item Part no. Qty. Description 

١ EX١ ٤٦٧٥ AU ٨١١٥ Atomiser 
٢ EX١ ٤٦٧٦ Front Casing assembly 
٣ EX١ ٦٥٤٠ Rear Casing assembly 
٤ EX١ ٤٦٢٢ Support Ring 
٥ EX١ ٢٢٧٥ Bush 
٦ EX١ ٢٧٠١ Washer 
٧ CBP١ ١٧٢١ Nut 
٨ EX١ ٦٥٣٩ Hosetail 
٩ EX١ ٢٥٧١ Olive 
١٠ CBP١ ١٩٥٩ Hose Clamp 
١١ EX١ ٤٦٧٩ Casing Sleeve 
١٢ CBP٢ ١٩٥٦ Screw 
١٣ CBP٢ ١٢٦٨ Washer 

 
 



٢٥ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

 
٧ - ١٠  AU٨١١٥M Atomiser Parts Diagram 

 

 
 

٨ - ١٠  AU٨١١٥ Atomiser Parts List 
 

Item Part no. Qty. Description 

١ EX١ ٣٦٦٧ Hub and Drive Tube 
٢ EX١ ٣٦٧٧ Spindle Assembly 
٣ EX١ ٣٦٦٩ Clamp Ring 
٤ EX١ ٣٦٧٦/٢٠ Gauze Assembly 
٥ EX١ ٤٦٤١ Cap and Deflector 
٦ EX١ ٣٦٨٥ Inner Spacer 
٧ EX١ ٣٦٨٦ Outer Spacer 
٨ EX١ ٣٦٧٠ Spacer Bush 
٩ EX٤ ٤٦٨١ Blade 
١٠ EX١ ٥٠٤٤ Sealing Ring 
١١ EX١ ٥٠٦٢ Wave Spring 
١٢ EX١ ٢٢٦٥ Nut 
١٣ CBP٢ ٧٧٦ Bearing 
١٤ CBP١ ٧٧٧ V-Ring Seal 
١٥ CBP١ ٧٧٤ Nilos Ring 
١٦ CBP٢ ٨٠٨ Tolerance Ring 
١٧ CBP١ ٢١٠٧ Circlip 
١٨ CBP٤ ١٧٢٠ Screw 
١٩ SP١٢٧C ٤ Washer 
٢٠ EX٣ ٢٦١٢ Screw 
٢٢ A٢٠٦-C٣ ١٠ Screw 



٢٦ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

 
٩ - ١٠  )AJ٦٢٩٧(Pump Parts Diagram  

 

 
 

١٠ - ١٠  Pump Parts List (AJ٦٢٩٧) 
 

Item Part no. Quantity Description 

٤ ٤٢٢٠ ١ Washer, ٢.BA shakeproof 

١ ٥٧٦٦ ٢ Drive magnet complete with grub screw 
screw 

١ ٥٧٦٧ ٣ Pump motor bracket, PP, blue 

٤ ٥٧٦٨ ٤ Screw, M٥ x ١٢mm, ch/head 

١ ٥٧٧٠ ٥ Pump body, ١/٢” BSP in/out, PP 

١ ٥٧٧١ ٦ Impeller, ١٠ pole, ٣٧ oz ins, PP 

١ ٥٧٧٢ ٧ Shaft, Ceramic Hilox ٩٦١ 

١ ٥٧٧٣ ٨ Spindle housing, PC blue, PP 

١ ٥٧٧٤ ٩ ‘O’ ring, ١٤٨-٢٠٠, viton, black 

٦ ٥٧٧٥ ١٠ Screw, No. ٦ x ١٫٥”, pozi, S/T   
١١ AJ١ ٦٤٢٠ Motor, ١٢V DC dimpled 

 



٢٧ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

 
٥٨٨١(   ١١ - ١٠A Filter Parts Diagram ( 

 

 
١٢ - ١٠  Filter Parts List (٥٨٨١A) 

 
Item Part no. Quantity Description 

١ ٥٨٨١ ١ Filter body, ١/٢” BSP female, ٥٠ mesh, 
pressure line 

٢ AJ١ ٦١٤٦ ‘O’ ring, in-line filter, viton  
١ ٥٤٠٣ ٣ ‘O’ ring, filter mesh, viton 

٤ LF١ ٥٣٣١ Filter, in line, ٥٠ mesh 

 



٢٨ 

ه يو    ة اي رش م  AU٨١١٥M     ر ي رون يك  م

 
  التغيير   عناصر ١١

 
١ yard = ٣ feet = ٠٫٩١ metre 
١ metre = ٣٩٫٣٧ inches = ١٫٠٩ yards 
١ statute mile = ٠٫٨٧ nautical mile = ١٫٦١ kilometres 
١ nautical mile = ١٫١٥ statute mile = ١٫٨٥ kilometres 
١ kilometre = ٠٫٦٢ statute mile = ٠٫٥٤ nautical mile 
١ statute mile = ١٧٦٠ yards = ٥٢٨٠ feet 
١ nautical mile = ٢٠٢٧ yards = ٦٠٨١ feet 
١ kilometre = ١٠٩٤ yards = ٣٢٨٢ feet 
١ metre/sec = ٢٫٢٣٧ miles per hr = ١٩٦٫٩ ft/min 
 
١ acre = ٤٣٥٦٠ sq feet = ٤٨٤٠ sq yards 
١ acre = ٤٠٤٧ sq metres = ٠٫٤٠ hectare 
١ hectare = ١٠٧٦٠٠ sq feet = ١١٩٥٥ sq yards 
١ hectare = ١٠٠٠٠ sq metres = ٢٫٤٧ acres 
١ sq mile = ٦٤٠ acres = ٢٥٩ hectares 
١ sq kilometre = ٢٤٧ acres = ١٠٠ hectares 
 
١ US gal = ٠٫٨٣ Imp gal = ٣٫٧٨ litres 
١ Imp gal = ١٫٢٠ US gals = ٤٫٥٤ litres 
١ litre = ٠٫٢٦ US gal = ٠٫٢٢ Imp gal 
١ US pint = ١٦ US fl ounces = ٠٫٤٧ litres 
١ Imp pint = ٢٠ Imp fl ounces = ٠٫٥٧ litre 
 
١ US gal/acre = ٨ US pint/acre = ٩٫٤٥ litres/hectare  
١ Imp gal/acre = ٨ Imp pints/acre = ١١٫٣٥ litres/hectare 
١ litre/hectare = ٠٫١١ US gal/acre = ٠٫٠٨١ Imp gal/acre 
 
١ pound = ١٦ ounces = ٠٫٤٥ kilogram 
١ kilogram = ٢٫٢٠ pounds = ٣٥٫٣ ounces 
١ ounce = ٢٨٫٣٥ grams 
 
١ pound/sq inch = ٠٫٠٦٨ atmosphere = ٠٫٠٦٧ bar 
١ atmosphere = ١٤٫٧٠ pounds/sq in = ١٫٠١ bar 
١ bar = ١٤٫٥٠ pounds/sq in = ٠٫٩٨ atmosphere 

 
 
 
. كتيب   الهذا  في صناعة هذه المعدات الدقة والعناية في التصميم باإلضافة إلي القيام بإعداد               روعي قد

 والتبعات المتعلقة بهذه     النتائج آذلك فإن رشاشات شرآة مايكرون المحدودة ال تقبل مسئولية أي أخطاء أو           
 المعدات مالئمة إحتياجاته وسوف يت تنفيذها           هذهآما يجب على المستخدم تهيئة نفسه بأن          . . األخطاء   

 .وفقًا لمتطلباته     
 

ISS ٢ (Arabic) 
٠٨/٠٢ 




