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 مقدمــة  -1

ويمكنھا رش ) سيارة(ُ الرش التي تحمل على مركبة ھي الجيل األحدث من آالت V4اماست ڤ الرش أولُتعد آلة
ًمن مستحضرات المبيدات، حيث تم تطويرھا خصيصا لمكافحة اآلفات  (ULV)ر أحجام متناھية في الصغ

ِقد أدخل عليھا و). الجنادب(المھاجرة وبخاصة الجراد والنطاط  كرة تالمبالجديدة وعددا من المزايا والتحسينات ُ
إلحكام الصاري آلية بذراع إطالة و صاري قابل للطي، - )المرذاذ(ُالتحكم المباشر في إدارة المجزئ : أھمھا
 -  ُومقواه بغطاء من صلب مجدول ال يصدأ) PTFE(بمادة بولي تترا فلورو إيثلين ُ الخراطيم مبطنة - وتثبيته

. إمكانية استخدام جھاز التحكم من داخل كابينة السيارة لتنظيم وضبط معدل تصريف المبيد وتشغيل آلة الرش
  .تستخدم آلة الرش بطارية السيارة كمصدر للطاقة

 ، ومضخة، التغذية بسائل الرش لتر، فلتر داخل خط أنابيب100 آلة الرش من خزان رئيسي سعة تتكون
ُ مثبتون على ھيكل من الصلب، ومغطى بمسحوق طالء، ويعمل ھذا الھيكل كدعامة للصاري القابل وجميعھم ُ
رز خلف مؤخرة السيارة  الذي يب)AU6449، مايكرون) (المرذاذ(ُوفي قمة الصاري يتم تثبيت المجزئ . للطي

ٍ بجھاز تحكم يسمح للسائق بالقيام بتشغيل كل من المضخة وقد زود ھذا الطراز من آالت الرش. أثناء التشغيل
 وھناك طرازان .من داخل كابينة السيارة وذلك لضمان أقصى درجات األمان وعدم التلوث) المرذاذ(والمجزئ 

ًوفيه يتم التحكم إلكترونيا بصورة ) V4Eاماست ڤأول(لكتروني الطراز اإل: ھما V4اماست ڤمن آلة الرش أول
 والطراز العادي - والمضخة) المرذاذ(ُ لضبط معدل التصريف وتشغيل المجزئ كاملة من داخل الكابينة

والمضخة، ) المرذاذ(ُوفيه يتم التحكم من داخل الكابينة بواسطة علبة مفاتيح لتشغيل المجزئ )V4Mاماست ڤأول(
ُبواسطة أقراص مثقوبة محددة للتدفق، أو باستخدام صمام إبري قابل للتعديل ضبطه  التصريف فيتم أما معدل

وكل الخامات الداخلة في تصنيع ھذه اآللة يمكنھا مقاومة تأثير . والضبط داخل خط التغذية بسائل الرش
 .لبنفسجية، وكذلك األشعة فوق ا)ULV(مستحضرات مبيدات الرش بالحجوم المتناھية في الصغر 
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 معالم آلة الرش والخزان 1-1
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 )عازل (صمام فاصل 10 )V4Mأولڤاماست العادية (صندوق التحكم  1
 )صمام ثنائي المسالك(صمام انتقاء الخزان  11 )V4Eأولڤاماست اإللكترونية (صندوق التحكم  2
  توصيالت األسالك الكھربائيةعلبة 12 )المرذاذ(الُمجزئ  3
 صمام التفريغ 13 ريالصا 4
 )التصريف(التحكم في معدل التدفق صمام  14 شداد آلية إحكام الصاري 5
 انبوب التفريغ 15 ذراع إطالة وتثبيت الصاري 6
 )مرشح(فلتر 16 ) لتر100(الخزان الرئيسي  7
 مضخة 17 ) لتر10(خزان دافق لسائل التنظيف  8
 قاعدة تثبيت V4M( 18ست العادية أولڤاما(د للتدفقِدَحقرص مثقوب ُم 9

V4 التعرف على مكونات الرشاشة أولفاماست – 1شكل 
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 المواصفات التقنية 1-2
 تفاصيل تعريف المنتج

 V4اماست ڤأول:االسم التجاري

دوار، محمولة على سيارة، ُصممت خصيصا لمكافحة ) مرذاذ(آلة رش ذات ُمجزئ :الوصف
اآلفات المھاجرة 

 V4Mاماست عادية ڤ وأولV4Eاماست إلكترونية ڤولأ:الطراز

 Micron Sprayers Ltd آلالت الرش مايكرون :الجھة الُمصنعة

 ارجع إلى لوحة الرقم التسلسلي:سنة الصنع

  RAL 6002أخضر داكن :لون الطالء

  )DC(ولت ، تيار مستمر ڤ 12:جھد التشغيل

مزود بصاري .  مم40 مم و30ْ ، ُسمك  الشكل متين من الصلب المطاوعيصندوق:الھيكل
 .مغطى بمسحوق طالءو . وذراع تدعيمقابل للطي

َتثب معدنية  على شكل قطع الوصالت- لتر5 لتر ومدرج بعالمة لكل 100سعة ):1(الخزان  ت ُ
) HDPE(الخزان مصنوع من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة . بالتعشيق بدون أربطة
 .)UV(بنفسجية ومقاوم لآلشعة فوق ال

 . لتر10، سعة خزان دافق لسائل التنظيف):2(الخزان 

 ومغلفة بصلب مجدول ال يصدأ، مرنة ).PTFE(ُمبطنة بمادة بولي تترا فلورو إيثيلين :الخراطيم
  .قابلة لالنثناء

لوازم التركيبات
)قطع التوصيل(

الطرفين موحدة ملولبة وصل من النحاس األصفر، ربط الوصالت باستخدام صواميل 
 .مما يسھل عمليات الصيانة

 .مغطى بعازل من البالستيك ذو لون أسود:الكابل الكھربائي

-50 حجم قطيرات الرش –دقيقة / لفة7200تشغيل مباشر ، أعلى سرعة دوران )المرذاذ(الُمجزئ 
  )VMD(مايكرون 100

 V4Mاماست عادية ڤأول V4Eاماست إلكترونية ڤأول:الطراز

  أمبير حد أقصى15  أمبير حد أقصى10:ك التياراستھال

 أوضاع لضبط معدل 10تحكم إلكتروني، :صندوق التحكم
، )المرذاذ(مفتاح للمجزئ ، التصريف

 للمضخة LEDمؤشرات ضوئية 
والمجزئ، قواطع للدائرة الكھربية إلعادة 

 .التشغيلالضبط و

مفاتيح للتحكم في المضخة والمجزئ، 
 للمضخة LEDومؤشرات ضوئية 

قواطع للدائرة الكھربية إلعادة والمجزئ، 
 .التشغيلالضبط و

التحكم في معدل التصريف 
):التدفق(

 أوضاع لمعدل 10ضبط إلكتروني، 
ًالتصريف تضبط مسبقا تتراوح ما بين  َ ُ

 .دقيقة/ لتر1.5 إلى 0.2

بواسطة أقراص مثقوبة ُمحددة للتدفق أو 
 صمام إبري يدوي قابل للتعديل والضبط

يتراوح داخل خط التغذية بسائل الرش، و
 .دقيقة/ لتر2.0 إلى 0.2المعدل ما بين 

ًمضخة ترسية تدار مغناطيسيا بصورة :المضخة
 تناسبية

 مضخة طرد مركزي تدار مغناطيسيا
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 تحميل وتثبيت آلة الرش على المركبة  -2
 خلفي مكشوف، ولھا كابينة يمكن  على أي سيارة نصف نقل ذات صندوقV4اماست ڤيمكن تحميل آلة الرش أول

ويراعى وضع وتثبيت وحدة الرش في أبعد موقع ممكن خلف . ًغلقھا تماما لضمان حماية السائق من التلوث
 .ًبارزا خلف السيارة عند رفع الصاري أثناء التشغيل) المرذاذ(الكابينة في مؤخرة السيارة بحيث يكون المجزئ 

 بقوة وإحكام في أرضية صندوق السيارة، بحيث تكون آمنة تماما، وذلك V4اماست ڤأولوحدة الرش يجب تثبيت 
َّتمرر خاللھابعمل أربعة ثقوب في األرضية  ْويتم توريد المسامير والصواميل والورد . )M10(  مسامير ربطُ َ ِ

. لسيارةخزان الوقود باب ًتجنبا لحدوث تلفويجب الحرص عند عمل الثقوب . مع آلة الرش) حلقات احكام الربط(
  .يمكن تثبيت آلة الرش باستخدام حبال بين السيارة والھيكل المعدني لآللة كتحميل مؤقتكما 

ثبت الصاري عند نقطة الدوران . والصاري) المرذاذ( الواقية الموجودة حول رأس المجزئ أزل األغلفة
 . في وضع التشغيل الميدانيه لتأميناستخدم آلية تثبيت الصاري. باستخدام مسمار االرتكاز الوارد مع اآللة

 بالكھرباء عادة عن طريق استخدام بطارية السيارة، وذلك بإدخال األنبوب V4اماست ڤُتزود آلة الرش أول
 في الكابينة أو من ة صغيرابينة السيارة إما عن طريق عمل فتحةالمحتوي على الكابل الكھربائي إلى داخل ك

ق التحكم داخل كابينة السيارة كما يتم توصيل الكابل الخارج من صندق خالل النافذة، وبالتالي يمكن وضع صندو
كما يزود . مع موصل في نھاية البطارية حتى يمكن فصل الكھرباء عن آلة الرش عند عدم استخدامھاالتحكم 

 :ويتم التوصيل بالبطارية على النحو التالي. كابل البطارية بفيوز لحمايته
  (+)رف الموجبالسلك البني أو األحمر بالط 

 )- (السلك األسود أو األزرق بالطرف السالب 
 

CONTROL BOX

12 V

(+VE)

(-VE)
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 اإلعداد للتشغيل -3
 

1

2
3

4

 
َّفك سقاطة احتجاز الصاري   ًمرتفعا ) المرذاذ(ُثم ارفع الصاري إلى وضع التشغيل بحيث يكون المجزئ ) 1(ُ

اسب بواسطة ثبت الصاري في الوضع المن). 2(السيارة وممتد فيما وراءھا  ًألعلى ومشيرا إلى مؤخرة
 ).4(ثم قم بإحكامه بلف شداد آلية إحكام الصاري ) 3(ذراع اإلطالة 

 . تدور بحرية عندما تحركھا بيدكتأكد من أن االسطوانة الشبكية للمجزئ 

  

) المرذاذ(ُتحقق من أن المضخة والمجزئ  
) لتر10-5(يعمالن وذلك بوضع كمية صغيرة 

من الكيروسين أو زيت الديزل في الخزان 
لف صمام انتقاء ). لتر10سعة (صغير ال

ليفتح خط مرور  الخزان ثنائي المسالك
الكيروسين من الخزان الصغير، وتأكد أن 

 القريب من الفلتر )العازل (الصمام الفاصل
 ً.مفتوح أيضا

 الخزان الرئيسي مفتوح  لتر مفتوح10الخزان سعة 

ُتدفق السائل من المجزئ بعدھا حيث يبدأ صيرة  صندوق التحكم وانتظر فترة قمنقم بتشغيل المضخة  
ُوقم بتشغيل المجزئ من صندوق التحكم، وتحقق من أنه يدور حينئذ أوقف تشغيل المضخة ) المرذاذ(

 الموجود يبراتاك تاكوميترڤُويمكن اختبار سرعة دوران المجزئ باستخدام مقياس سرعة الدوران، . بسالسة
  .ضمن ملحقات آلة الرش

 ال تدع المضخة تعمل بدون سائل الرش على اإلطالق : ھامةملحوظة 

 .ُ مغلق صمام التفريغوأنمن المواسير أو الوصالت،  تحقق من عدم وجود تسريب أو رشح في أي جزء 

 .ُتأكد من أن آلة الرش مثبتة بإحكام في السيارة وبالطريقة الصحيحة 

ُيرتدي القائمون بالعمل المالبس الواقية المخصصة قبل تعبئة الخزان الرئيسي بمستحضر المبيد، يجب أن  
 .ٍارول ، حذاء طويل الرقبة، قفاز، قناع واق للوجهڤلھذا الغرض، مثل األو

 

    

استخدم األقنعة الواقية  استخدم القفاز 
استخدم أحذية ذات رقبة  ارتدي المالبس الواقية للوجه

 طويلة للوقاية

لتجنب انسكابه، وإذا حدث وأن تلوث الخزان فيجب تنظيفه ًوكن حريصا المبيد ن الرئيسي ببتعبئة الخزاقم  
حد القائمين بالعمل ألجلد أي جزء من الفي حالة انسكاب المبيد على و. بقطعة قماش مشبعة بزيت الديزل

 ً.البد من إزالته على الفور وغسل الجلد تماماف
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 احتياطات األمان والسالمة -4

     

دقة تعليمات األمان المدونة على بطاقة اتبع بً دائما 
 . تداول واستعمال مبيدات اآلفاتأثناءعبوة المبيد 

ُ المالبس الواقية المخصصة أثناء ملء يارتدً دائما 
 .خزان آلة الرش وعند معايرتھا

وجود أماكن بعملية الرش بالقرب من  ال تقـم 
األھالي أو الحيوانات الداجنة، ويجب إبعادھم إلى 

 من منطقة الرش األقرب من االتجاه الجانب
ًتجنبا للتلوث  متر 200القادمة منه الرياح بحوالي 

 .بالمبيدات

عدم إجراء عمليات الرش بالقرب من  من تأكد 
 .المجاري المائية، األنھار أو البحيرات

 سيارة الرش لنقل األشخاص أو لوازم ال تستخدم 
ثناء النوم والمفروشات أو المالبس أو الحيوانات أ

إجراء عمليات الرش، أو إذا كانت السيارة ملوثة 
 .بالمبيدات

ًمطلقا ال تحمل   .بسيارة الرشمواد غذائية  أي ُ

 الرش السيارات التي بھا في عمليات  فقطستخدما 
 السائق ومن معه كي ال يتعرض ُكابينة مغلقة

  .لتلوث بالمبيداتل

 اغسل يديك ووجھك وجسدك بعد القيام بملء ًدائما 
خزان المبيد، وبعد إجراء الرش، وكذلك قبل األكل أو 

 .التدخين

بداخل كابينة ) فوطة( احمل صابونة ومنشفة ًدائما 
لالغتسال، وكذلك صابون ومصدر للمياه الرش سيارة 

 .سائل وقطعة من القماش لتنظيف السيارة وآلة الرش

 

على أذن القائم بالعمل، كما تم قياسه من  وجد أن مستوى ضغط الصوت الناتج من آلة الرش :معلومة صوتية
 . ديسيبل وبالتالي ال يلزم أداة لحماية األذن70، أقل من  للواقعبشكل مطابقداخل كابينة سيارة 

 

     
ٍاستخدم قناع واق 
 لألنف والفم

استخدم األقنعة  استخدم القفاز
 الواقية للوجه

ارتدي المالبس 
 الواقية

استخدم أحذية ذات 
   طويلة للوقايةرقبة
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 ُالمعايــرة  -5

لكي يتحقق استخدام الحجم الصحيح من سائل الرش المطلوب لمساحة معينة، فإنه من الضروي القيام بإجراء 
ًويعد ھذا األمر مھما للغاية لتجب الرش بحجوم وجرعات أقل أو أكثر . عملية معايرة بدقة آللة الرش المستخدمة ُ

 :اء عملية المعايرة كما يليويتم إجر. من الموصى بھا
 س سرعة السيارة التي تحمل آلة الرشقيا

 100حدد مسافة .  التي يمكن أن تتحرك بھا السيارة بأمان فوق األراضي غير الممھدةاختر السرعة البطيئة 
رقه  احسب الزمن الذي تستغ.متر بوضع عالمتين وقم بالقيادة بين ھاتين العالمتين بالسرعة التي تم اختيارھا

 ).ث(السيارة في قطع ھذه المسافة بالثانية 
 )بالثانية(الزمن ÷ 360)= س/كم(السرعة   :احسب سرعة تقدم السيارة مقدرة بالكيلومتر لكل ساعة من المعادلة 

   ثانية36 متر ھو 100 اذا كان الزمن الذي تستغرقه السيارة لقطع مسافة :     مثال
 اعةس/ كم10 = 36÷ 360= سرعة ھذه السيارة    .:    

   المسافة المناسبة بين مسارات الرشتحديد

 ھي المسافة المقبولة بين المسارات المتعاقبة للسيارة والتي يترسب فوقھا المسافة المناسبة بين مسارات الرش
ومع أن ). بزاوية قائمة عليه(وينبغي أن تكون مسارات الرش متعامدة مع اتجاه الرياح . غالبية قطيرات الرش

 متر باتجاه الرياح، فإن بعض قطيرات الرش يمكن حملھا 30كبر مقدار من راسب الرش يكون عادة لمسافة أ
ًإلى مايزيد عن ضعف ھذه المسافة، وبالتالي فإن غطاء الرش الكلي للمنطقة المستھدفة سيكون منتظما ومتجانسا  ً

 .ذه التقنية بأسلوب الرش المتزايدوتعرف ھ. نتيجة لتداخل وتراكم رواسب الرش من المسارات المتعاقبة
 

 

 
 

ما تزيد عن ( ميكرون وتحت ظروف رياح ثابتة 100- 50عند استخدام قطيرات تتراوح أحجامھا ما بين 
 متر في المناطق 50-30، فإنه يمكن استخدام مسافة بين مسارات الرش تتراوح ما بين )ث /م 2س أو /كم7

أما في حالة الرياح الخفيفة فإن . م عمليات مكافحة اآلفات المھاجرةالمفتوحة المتفرقة كما ھو الحال في معظ
 .األمر يستلزم أن تكون المسافة بين مسارات الرش أقل
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 ) المرذاذ(ُحساب معدل التصريف المطلوب من المجزئ  5-1
 :دقيقة باستخدام المعادلة اآلتية/ًيمكن حساب معدل تصريف سائل الرش مقدرا باللتر

)متر(المسافة بين مسارات الرش × ) س/كم(سرعة السيارة×)ھكتار/ل(حجم محلول الرش 
)= ق /ل(فالتصريمعدل 

600 

ارجع الى الخطوط (ويتم تحديد حجم محلول الرش بحيث يحقق الجرعة الموصى بھا من المادة الفعالة للمستحضر 
  ) الجھة الُمصنعة  أو بطاقة مستحضر المبيد من،FAO ،التوجيھية لمنظمة األغذية والزراعة

  ھكتار /ل1= ام حجم محلول الرش المطلوب إذا كان معدل استخد: مثال
  س/ كم10 = وسرعة تقدم السيارة                                          

   متر30= والمسافة بين مسارات الرش         
  ق/ملل 500 أي ق/ ل0.5  =  30 × 10×  1= فإن معدل التصريف المطلوب تحقيقه من اآللة 

            600 

 
 :ھكتار/لتر1 عندما يكون معدل حجم محلول الرش )المرذاذ(الجدول التالي يبين معدل التصريف الناتج من المجزئ 

 

)ساعة/كم(سرعة تقدم السيارة    
 5.0 7.5 10.0 

)متر(المسافة بين مسارات الرش دقيقة/معدل تصريف المجزئ ملل   
25 208 313 417 
30 250 375 500 
35 292 438 583 
50 417 625 833 

 

 من أن معدل التصريف المستخدم يعطي حجم القطيرات المطلوب تحقق 

 معدل التصريف
)دقيقة/ملل(  

سرعة دوران المجزئ 
)دقيقة/لفة(  

  )VMD1(القطر األوسط الحجمي
 )ميكروميتر(

0 7800 - 
200 7600 50 
300 7400 55 
500 7000 60 

1000 6800 70 
1500 6600 75 

 .رين لقياس أحجام القطيراتڤتم قياسه باستخدام جھاز مالي) VMD ( القطراألوسط الحجمي 1                              
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 V4Mاماست ڤ أول -)التدفق( ضبط معدل التصريف  5-2
 :باتباع الخطوات التالية) V4M(معدل تصريف سائل الرش لھذا الطراز يتم ضبط 

 .ن إغالق صمام التفريغ، وأن صمام الخزان الرئيسي مفتوحتأكد م 
يمكن تعليق الدلو في ذراع الصاري كما (مباشرة لجمع سائل الرش ) المرذاذ(ُضع دلو نظيف تحت المجزئ  

 ). في الصفحة التاليةالشكلبھو موضح 
تشغيل ب قم ثم، يحالصح) لطيةڤال(ائي  أن المضخة تعمل بالجھد الكھربً دائرا لضمان محرك السيارةدع 

 .  تشغيل المجزئدون من صندوق التحكم فقطالمضخة 
عن طريق تحريكه عكس عقارب الساعة، عند استعمال صمام التحكم اليدوي في معدل التصريف، يتم فتحه  

ويالحظ أن فتح الصمام على أعلى (ُإلى داخل الدلو المعلق ُ من المجزئ نسيابحينئذ يبدأ سائل الرش في اال
لتدفق السائل لفترة قصيرة يعمل على التخلص من الھواء الذي يكون قد تسرب إلى خطوط الخراطيم معدل 

تحت ) ضمن ملحقات آلة الرش( ضع وعاء مدرج للقياس  ،عندما يتدفق السائل بانتظام). أو المضخة 
 .)ساعة إيقاف( باستخدام عداد زمني ُالمجزئ والحظ حجم السائل المتدفق خالل دقيقة واحدة

قم بتعديل وضبط صمام التحكم اليدوي في التدفق وكرر قياس حجم السائل المتدفق في كل مرة حتى تصل  
 الموجود في ِإلى معدل التصريف المطلوب، حينئذ قم بتثبيت الصمام على ھذا الوضع باستخدام مفتاح ألن

 .صندوق العدة الوارد مع آلة الرش
 .قم بإيقاف المضخة 
ًفإنه يجب فتح صمام تدفق السائل تماما وتركه كذلك أثناء  ،ُ المثقوبة المحددة للتدفقعند استخدام األقراص 

 يمكنك اختيار وتركيب القرص ذو الثقب أدناهبالرجوع إلى الجدول . إجراء عمليتي المعايرة والرش
قم . الذي يعطي معدل تصريف لسائل الرش ھو أقرب ما يكون إلى معدل التصريف المحسوبالمناسب 

، فإذا كان أقل أو أكثر من الالزم فاستخدم قرص ذو ثقب أكبر قياس حجم السائل الذي تم جمعه خالل دقيقةب
ًويالحظ أن معدل التصريف الفعلي يختلف عما ھو وارد بالجدول تبعا . أو أصغر حسبما تقتضي الحالة

لتصريف باستخدام نفس  قياس معدل ايجب، ومن ثم فإنه لدرجة لزوجة المبيد المستخدم ودرجة الحرارة
 ).قيم معدالت التصريف المذكورة في الجدول باستخدام الزيت: ملحوظة(السائل الذي سيتم رشه 

ُرقم القرص المحدد للتدفق ق باستخدام الزيت/معدل التصريف ملل   
24 108 
30 149 
39 294 
49 461 
59 581 
68 709 
80 957 
98 1210 

في الدلو إلى داخل خزان المبيد الرئيسي بآلة الرش من خالل مصفاة فوھة المتجمع  سائل الرش أعد كل 
 نقيطً بعد سريان سائل الرش خالله تجنبا للتلوث، فقد يحدث ت)المرذاذ(ُ تحت المجزئ ًأبدا ال تقف .الخزان

 .أو تساقط قطرات من المبيد
قدر من سائل الرش يكون قد اغسل ونظف أي . الرش، وكذلك وعاء القياس المدرجنظف دلو تجميع سائل  

 .انسكب أو سال على أسطح الخزان أو السيارة
 . بغسل يديك ووجھك بعد التعامل مع المبيداتاھتم دائما 
 يجب إعادة معايرة آلة الرش إذا تغيرت سرعة السيارة أو تغيرت المسافة بين مسارات الرش أو عند :تنويـه

 .جعة عملية المعايرة في بداية كل يوم عمل مرايجبكما . تغيير معدل استخدام حجم الرش 
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  )تابع( V4Mاماست ڤ أول -)التدفق(ضبط معدل التصريف 

 

ON
MARCHE

PRESSTO RESET
APPUYEZ POUR
REINITIALISER

PUMP
POMPE

ATOMISER
ATOMISEUR

OFF
ARRET

ON
MARCHE

1 2

UlvamastV4M

 
  

 :ًمن المھم دائما مراعاة ما يلي
مستحضر أو السائل الذي سيتم رشه حيث أن درجة اللزوجة تختلف القياس معدل التصريف باستخدام نفس  

 . انسيابهمن سائل آلخر وبالتالي فإنھا تؤثر على معدل
ويوصى . اع تعليمات األمان الموجودة على بطاقة عبوة مستحضر المبيد وذلك عند استخدامه أو تداولهاتب 

رول واستعمال القفازات المطاطية واألحذية ذات الرقبة ڤبارتداء األوعند التعامل مع أي من مبيدات اآلفات 
 .الطويلة، وقناع وقاية الوجه

تجاه الرياح عند إجراء ضبط معدل تصريف سائل الرش لتجنب احتمال  مواجھة ال الرشأوقف سيارة 
 .الصحيح للمضخة) لطيةُڤال(حدوث التلوث بالمبيد، ثم شغل محرك السيارة لضمان توافر الجھد الكھربي 
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 V4Eاماست ڤ أول -)التدفق( ضبط معدل التصريف  5-3
لتصريف امعدالت أوضاع لضبط  10 فإن ھناك )V4E( اماست الطراز اإللكترونيڤعند استخدام آلة الرش أول

والتي يمكن اختيار أي منھا بواسطة صندوق التحكم من  ) في الجدول أدناهُكما ھو مبين(ًأو التدفق محددة مسبقا 
 باللزوجة، لذلك فإنه من غير تبطمعدالت التصريف ال تروتجدر اإلشارة ھنا إلى أن . داخل كابينة السيارة
س معدل التدفق كل يوم عمل أو عند تغيير مستحضر المبيد حيث ال يتأثر معدل التصريف الضروري تكرار قيا

غير . ًبلزوجة سائل الرش المستخدم أو بدرجة الحرارة، وبذلك تكون عملية المعايرة في ھذه الحالة أبسط كثيرا
عدم توافر الجھد وأنه ينبغي القيام بقياس معدل التصريف بصفة دورية حيث أن استھالك أو تلف المضخة 

وإذا لزم األمر إجراء عملية المعايرة . فق السائلالمناسب لھا يمكن أن يؤثر على معدل تد) لطيةُڤال(الكھربي 
اماست ڤللتحقق من معدل التصريف، فإنه يمكن إجراء نفس الخطوات المتبعة في ضبط معدل التصريف في أول

بصمام التحكم في معدل التدفق وكذلك األقراص المثقوبة  باستثناء الخطوات المتعلقة )V4M(الطراز العادي
 .دة للتدفقِدَحُالم

 

ON
MARCHE

PRESS TO RESET
APPUYEZ POUR
REINITIALISER

PUM P
POMPE

FLOW
DEBIT

IDLE
RALENTI

THROTTLE
REGUL ATEUR

OFF
ARRET

ON
MARCHE

1 2

2
1

3
4

5 6
7

8
9

10

 

)ق/ملل(معدل التصريف  وضع الضبط  
1 200 
2 250 
3 300 
4 400 
5 500 
6 600 
7 800 
8 1000 
9 1250 

10 1500 
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  إجراء عمليات الرش -6
سعة المصابة بالجراد أو المجمعات التي تحوي  المساحات الوامعالجةل V4اماست ڤيمكن استخدام آلة الرش أول

ُالرش في خطوط بينھا مساحات ال ترش عادة (مجموعات حوريات الجراد باتباع أسلوب الرش في حواجز 
وتعتبر المبادئ . أو الرش الھدفي لمجموعات مفردة من حوريات الجراد) متر1000-500تتراوح ما بين 

 .ل آلة الرش واحدة في كل الحاالت في تشغي واإلجراءات المتبعةيةاألساس
  

 
  رش مجموعة مفردة من حوريات الجراد:مثال

 

 
 )1992 الصادرة من قبل منظمة األغذية والزراعة، )المكافحة(الجراد الصحراوي  الخاصة بمأخوذة عن الخطوط التوجيھية(

ألسراب المستقرة يجب  الجراد أو اعند استخدام آلة الرش المحمولة على سيارة لرش مجموعات حوريات
  :مراعاة

ًأن يكون الرش متعامدا مع اتجاه الريح، وأن يبدأ من حافة المنطقة المستھدفة األبعد من االتجاه الذي تأتي  
 .منه الرياح، ويراعى التحرك عكس اتجاه الريح في نھاية كل مسار رش

 .السائد للريحاه تجاالبزوايا قائمة مع ً متعامداً يجب أن يكون اتجاه السيارة دائما 
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طبق نفس المبادئ المذكورة ) الجنادب(عند إجراء الرش ضد آفات حشرية أخرى غير الجراد والنطاطات  
 .أعاله

وعند مكافحة . ذي تأتي منه الرياحيجب أن يبدأ الرش من عند حافة المنطقة المستھدفة األبعد من االتجاه ال 
ًإحدى المجموعات الفردية لحوريات الجراد فإن الرش يبدأ دائما فيما وراء الحافة األمامية لمجموعة 

تجري بعد ذلك عملية الرش في مسارات متعاقبة موازية لبعضھا البعض وتكون . الحشرات المستھدفة
وفي نھاية كل مسار رش يوقف تشغيل المضخة في . متر50- 30من المسافة بين كل مسار والذي يليه 

ًاماست، كما يراعى عند استدارة السيارة أن تكون مواجھة للريح، وبذلك يكون دائما مسار الرش ڤاألول
 .الجديد أقرب من سابقه لالتجاه الذي تأتي منه الرياح

للتوجيه  Micron Spraytrac GPS System ، استخدام جھاز مايكرون سبراي تراكًكان ممكناإذا فضل، ُيو 
أو االستعانة بأشخاص يحملون رايات لتحديد المسافة بين مسارات الرش حيث يوجد ،  إلى مسارات الرش

شخصان يحمل كل منھما راية عند نھايتي مسار الرش ، بحيث يتحرك كل منھما عكس اتجاه الريح إلى 
تحت الرياح بأال يكون مطلقا وضع حاملي الرايات ويجب االھتمام تماما . المسار التالي حالما تقترب السيارة

  . التي تحملھا الرياحمبيدً، تجنبا للتلوث بقطيرات الأثناء الرشالقادمة من جھة السيارة 
وتوصي شركة مايكرون آلالت الرش باستخدام جھاز مايكرون سبراي تراك ، حيث يوفر الجھاز لسائق المركبة 

كما يوفر أيضا تسجيل المناطق . توازية والمتعاقبة عبر المنطقة المستھدفةالتوجيه الصحيح لمسارات الرش الم
 .ويمكن نقل ھذه المعلومات إلى ملف نظم المعلومات الجغرافية. شھاتم ريالتي 

فإن راسب الرش يتزايد في المنطقة المستھدفة ويعطي غطاء رش مسارات الرش مع بعضھا عندما تتداخل 
 )انظر الشكل(ع ذلك إلى استخدام المسافة بين مسارات الرش الصحيحة ًمنتظم وأكثر تجانسا، ويرج

 
 

  
 

 ھكتار ، فإنه يفضل استخدام أحد آالت 0.5ولرش المجموعات الصغيرة من حوريات الجراد التي تقل عن 
ُالرش التي تحمل باليد وت ات ذ+ اڤمثل الرشاشة ميكرون اول )ULV(ستخدم في رش الحجوم المتناھية في الصغر ُ

  .القرص الدوار
 بشأن األساسيات واإلجراءات المتبعة لرش الجراد والنطاطات  الُمفصلةلمزيد من التوصيات والمعلومات: تنويـه

 .أو اآلفات المھاجرة األخرى، ُيرجى الرجوع إلى المراجع المذكورة في نھاية ھذا الدليل) الجنادب(



14   

Micron Sprayers Ltd. Ulvamast V4 

 

  بعد االنتھاء من عملية الرش -7

 

 والخراطيم )المرذاذ(لمجزئ يجب غسل وتنظيف ا 
ًتماما باستخدام سائل تنظيف مثل الكيروسين أو 

 لتر من 10-5 بـًدائمالذلك يجب االحتفاظ . الديزل
الكيروسين أو زيت الديزل في الخزان الدافق لسائل 

لف . لھذا الغرض) الصغير( لتر10التنظيف سعة 
ثنائي المسالك لفتح الخزان ) المحبس(الصمام 
 .غلق الخزان الرئيسيالصغير و

تؤخذ السيارة يجب أن  إلجراء عملية الغسيلو
المحمول عليھا آلة الرش إلى منطقة خالية غير 

 وأثناء سير السيارة يتم تشغيل مأھولة وال مزروعة
كل من المضخة والمجزئ لعدة دقائق ليتم دفع سائل 

بعد ذلك . للخارج) الكيروسين أو الديزل(التنظيف 
التفريغ لتصفية وإزالة أي متبقيات من يتم فتح صمام 

 .السائل قد تكون عالقة بشبكة األنابيب
 

     

2 3
41

 
ثبت . بعد االنتھاء من عمليات الرش قم بطي الصاري إلى أسفل لتجنب أي تلفيات قد تحدث له خالل االنتقال 

 .ّالصاري باستخدام سقاطة االحتجاز

كھربي من الكابل ال) الفيشة(قم بفصل قابس ًدائما 
صندوق التحكم عندما تكون آلة الرش في حالة عدم 

 المضخة أو المجزئ دون إدارةتشغيل، وذلك لتجنب 
 .قصد

إذا اقتضى األمر تفريغ الخزان من السوائل، افتح  
يد المقبض تكون موازية ألنبوب (صمام التفريغ 

 مناسب خالل حتى يمر سائل الرش إلى إناء) التفريغ
 تمام تفريغ وتصفية الخزان بعد. خرطوم الصرف
يد المقبض تكون عمودية  ( التفريغيجب غلق صمام
 .، ثم تأمينه في وضع اإلغالق)على أنبوب التفريغ

ينبغي القيام بغسل آلة الرش في نھاية كل يوم عمل  
إلزالة أي بقايا من سائل الرش أو أي مخلفات 

 ويمكن استخدام قطعة من القماش بعد غمرھا .أخرى
اء والصابون في تنظيف جميع األسطح في الم
 .الخارجية
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 الصيـانـة  -8
ينبغي مسح وتنظيف األسطح الخارجية على نحو منتظم باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون  

 .للتخلص من الرواسب المتبقية من المبيد
زان الدفق اإلضافي من خ) كيروسين أو ديزل(قم بتنظيف آلة الرش بانتظام بواسطة دفق سائل التنظيف  

 . لتر10سعة 
 . أو رشحتأكد أن جميع وصالت األنابيب سليمة وليس بھا أي تسرب 
 .يدور بحرية كاملة وأن االسطوانة الشبكية في حالة جيدة) المرذاذ(تحقق من أن المجزئ  
ًال تقم مطلقا بتشغيل المضخة بدون وجود سائل  ُ. 
 .تغذية بسائل الرش، وتأكد من نظافتهافحص من وقت آلخر الفلتر داخل خط أنابيب ال 
َّ، ينبغي أن يكون الصاري دائما في وضع الطي ومثبت بإحكام بسقاطة أثناء التنقل بين مواقع العمل المختلفة  ً

 .االحتجاز

  تحديد األعطـال -9
 )ال يدور (الدوار ال يعمل) المرذاذ(جزئ ُالم

 .افحص التوصيالت وقواطع الدائرة الكھربائية 
 . البطاريةافحص فيوز 
 .افحص حالة البطارية ومدى جودتھا 
 .اختبر حرية دوران المجزئ بدون عمل المحرك 

 ).يتم اختبار التدفق باستخدام الديزل أو الكيروسين فقط(عدم تدفق سائل الرش من المضخة 
 .تحقق من وجود الحجم الكافي من سائل الرش في الخزان 
حيثما يكون ( لمعدل التدفق داخل خط التغذية بسائل الرش تحقق من عدم انسداد القرص المثقوب المحدد 

 .ً)مستخدما
 .افحص التوصيالت الكھربية وقواطع التيار في صندوق التحكم 
 .عن طريق فصل أنبوب التغذية الواصل له) المرذاذ(ُاختبار تدفق السائل إلى المجزئ  
 ).المرذاذ(ُتحقق من عدم انسداد المجزئ  
 .فلتر داخل خط التغذية بسائل الرشتحقق من عدم انسداد ال 
يتطلب األمر في ).الموتور يدور ولكن ال يحدث تدفق(تحقق أن دفاعة المضخة تعمل وال يوجد ما يعوقھا  

 - وشكل 9- شكلV4اماست ڤ لمضخة الة الرش أولبيانيةانظرالرسوم ال(تفكيك رأس المضخة ھذه الحالة 
 ).27 و26 صفحتي 10

 )المرذاذ(ُ من المجزئ الرش ال ينبعثالمضخة تعمل ولكن سائل 
 .في وضعه الصحيح) الصمام ثنائي المسلك(تحقق أن صمام انتقاء الخزان  
 .أنابيب التغذية بسائل الرش أو في قطع التوصيل بينھاانسداد في ما اذا كان ھناك  افحص 
 .تحقق من عدم انسداد الفلتر الواقع في خط التغذية بسائل الرش 
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 V4Mاماست ڤتوصيالت الكھربائية في آلة الرش أولخطط الُ م9-1
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  V4M العادية اماساتڤ رسم بياني يوضح التوصيالت الكھربائية ألول– 2شكل 
 

 اتـالمكون
CB1  ،المضخة( أمبير 15قاطع الدارة الكھربية( P1 موصل، طرف البطارية الموجب 

CB2  ،ذاذالمجزئ أو المر( أمبير 25قاطع الدارة الكھربية( P2 موصل، طرف البطارية السالب 

DS1  المضخة(لمبة بيان( P3 موصل الكابل، ثنائي األطراف 

DS2  المجزئ أو المرذاذ(لمبة بيان( P4 موصل الكابل ، رباعي األطراف 

F1  ،أمبير60فيوز  R1  ،أوم0.2مقاوم كھربائي  

J1 موصل لصندوق التحكم ، ثنائي األطراف S1 لمضخةااف إيق/مفتاح تشغيل 

J2 موصل لصندوق التحكم، رباعي األطراف S2 المرذاذ(إيقاف المجزئ / مفتاح تشغيل( 

M1 مضخة TB1 صندوق التوصيالت الكھربائية على ھيكل اآللة 

M2  المرذاذ(المجزئ( TB2 الصاريصندوق التوصيالت الكھربائية على  

    

 ألـوان األسالك

Bk أسود G/Y اخضر وأصفر 

Bl رقأز Gr رمادي 

Br بني R أحمر 
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 V4E اماستڤالرش أول  مخطط التوصيالت الكھربائية في آلة 9-2
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  V4Eاماسات اإللكترونية ڤ رسم بياني يوضح التوصيالت الكھربائية ألول– 3شكل 
 

 المكونـات

CB1  ،المضخة( أمبير 15قاطع الدارة الكھربية( P1 موصل، طرف البطارية الموجب 

CB2 المجزئ أو المرذاذ( أمبير 25ع الدارة الكھربية، قاط( P2 موصل، طرف البطارية السالب 

DS1  المضخة(لمبة بيان( P3 موصل الكابل، ثنائي األطراف 

DS2  المجزئ أو المرذاذ(لمبة بيان( P4 موصل الكابل ، رباعي األطراف 

F1  ،أمبير60فيوز  PCB1 لوحة الدائرة االكترونية المطبوعة 

J1 موصل لصندوق التحكم ، ثنائي األطراف S1 لمضخةاإيقاف /مفتاح تشغيل 

J2 موصل لصندوق التحكم، رباعي األطراف S2 المرذاذ(إيقاف المجزئ / مفتاح تشغيل( 

M1 مضخة TB1 صندوق التوصيالت الكھربائية على ھيكل اآللة 

M2  المرذاذ(المجزئ( TB2 اري الصصندوق التوصيالت الكھربائية على 

    

 ألـوان األسالك

Bk أسود Gr رمادي 

Bl أزرق P  بمبي(قرنفلي( 

Br بني R أحمر 

G/Y أخضر وأصفر   
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 غيـارال وقطع قوائم المكونات -10
  )V4E وV4Mطرازي (اماست ڤ  رسم بياني ألجزاء ھيكل أول10-1
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  V4اماست ڤ يوضح أجزاء ھيكل آلة الرش أولرسم بياني - 4شكل 
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 V4اماست ڤ أول ھيكل آلة الرش أجزاء وقطع غيارقائمة
ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty. 

1 7234 ATOMISER PROTECTIVE HOOD 1 

2 7230 SCREW M5 X 10 S/S 7 

3 7232 ATOMISER MOUNTING BRACKET 1 

4 7233 PACKER 2 

5 5968 BOLT, M6 X 80MM, HEX, S/S 4 

6 6017 WASHER, M6, FLAT, FORM B, S/S 18 

7 5984 NUT, M6, NYLOC, S/S 14 

8 7678 CATCH PLATE, 1 

9 5996 BOLT, M5 X 40MM, HEX, S/S 2 

10 5997 WASHER, M5, FLAT, S/S 6 

11 5998 NUT, M5, NYLOC, S/S 6 

12 7691 MAST, MILD STEEL, NYLON COATED 1 

13 5908 TURNBUCKLE 1 

14 5915 INSERT, DIA. 28MM, LDPE 1 

15 5914 INSERT, 30 X 30 SQUARE, LDPE 4 

16 7687 MAIN FRAME, MILD STEEL, 1 

17 5977 SCREW, M3 X 40MM, SLOTTED CHEESEHEAD, S/S 4 

18 5974 WASHER, M3, FLAT, S/S 4 

19 5976 NUT, M3, NYLOC, S/S 4 

20 5960 CLIP, ROLLER JAW (TO GRIP 16-19MM), ZINC PLATED 2 

21 5913 INSERT, 40 X 40 SQUARE, LDPE 3 

22 5671 CLIP, ‘R’, 89.102 3 

23 5889 PIVOT PIN, TURNBUCKLE, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

24 4915 SCREW M5 X 16MM, HEX, S/S 1 

25 7677 LATCH, ADJUSTABLE 1 

26 7682 BOLT M5 X 55 S/S 3 

27 5957 CLIP, BROOM (TO GRIP 35-38MM), ZINC PLATED 1 

28 5969 BOLT, M6 X 55MM, HEX, S/S 2 

29 6001 WASHER, 1/4”, TABLE 2 HEAVY, ZINC PLATED 8 
30 5890 PIVOT PIN, MAST, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

31 5967 BOLT, M10 X 20MM, HEX, S/S 4 

32 5972 WASHER, M10, SPRING (RECTANGULAR), SINGLE COIL, S/S 4 

33 5983 SCREW, SET, M6 X 20MM, HEX, S/S 4 

34 6026 BOLT, M6 X 45MM, HEX, S/S 2 

35 6316 SERIAL NO. PLATE, ALUMINIUM 1 

36 5651 RIVET, POP, 3MM X 12MM LONG, ZINC PLATED 2 

37 5922 PROTECTIVE COVER, PUMP, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

38 EX6728 HOLD DOWN ASSEMBLY –  COMPRISING THE FOLLOWING ITEMS: - 

39 6523 SCREW, SET, M10 X 80MM, HEX, S/S 4 

40 6527 WASHER, 10 X 30MM X 1.5 S/S 8 

41 5992 PLATE, BOLT-DOWN, MAIN FRAME, MILD STEEL - ZINC PLATED 4 

42 5975 NUT, 10MM, NYLOC, S/S 4 
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 V4Eاماست ڤأولابيب ولوازم التركيبات آللة الرش  مكونات شبكة أن10-2
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V4Eماست اڤ رسم بياني يوضح أجزاء شبكة األنابيب ولوازم التركيبات في أول- 5شكل 
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  V4Eاماست ڤقائمة أجزاء وقطع غيار شبكة األنابيب ولوازم التركيبات ألول
ITEM PART NO DESCRIPTION QTY

1 7235 ATOMISER, COMPLETE - see section 0 1 

2 7237 ADAPTOR 1/8” BSP M/F 1 

3 7238 ELBOW 1/8” BSP M/F 1 

4 7239 ADAPTOR 1/8 - 1/4” BSP M/M 1 

5 7241 HOSE, 1/4” - MANIFOLD TO SPRAY HEAD 1 

6 6777 ADAPTOR, 1/4” BSP MALE - 1/4” BSP MALE, BRASS 1 

7 7240 MANIFOLD, MAST, 1/4” BSP IN - 1/4” BSP OUT, BRASS 1 

8 5208A CAP ASSEMBLY, BACKPACK 1 

9 5449 FILTER BOWL 1 

10 5955 TANK, FLUSHING, 10 LITRE, UV STABILISED MDPE 1 

11 6797 NUT, 1/2” BSP, FLANGED, BRASS 1 

12 6721 ‘O’ RING, BS116 VITON 1 

13 7126 ADAPTOR 1/2 X 1/2” BSP M/M BULKHEAD 1 

14 AJ6201A TANK LID WITH AIR VENT 1 

15 AJ6200 FILTER BASKET STRAINER 1 

16 5823 TANK, 100 LITRE, HDPE - UV STABILISED HDPE 1 

17 7681 HOSE, 1/2" - FLUSHING TANK TO 3 WAY VALVE 1 

18 5901 VALVE, 1/2” BSP F, 3 WAY, L-HANDLE, BRASS/PLATED STEEL 1 

19 7135 ADAPTOR, 1/2” BSP MALE - 1/2” BSP MALE TAPER, BRASS 4 

20 7132 ADAPTOR, 1/2” BSP MALE - 1/2” BSP FEMALE, BRASS 2 

21 5882 MANIFOLD, MAIN FRAME, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

22 5900 VALVE, 1/2” BSP MALE/1/2” BSP FEMALE, T-HANDLE, BRASS/PLATED 
STEEL 

2 

23 7680 HOSE, 1/2”- MANIFOLD TO FILTER 1 

24 7131 ADAPTOR, 3/4” BSP MALE - 1/2” BSP MALE, BRASS 1 

25 7692 HOSE, 1/2” - 100 LITRE TANK TO 3 WAY VALVE 1 

26 7127 HOSE, 1/2” - DRAIN 1 

27 7128 HOSETAIL 3/8 - 1/2” BSP MALE  1 

28 7683 HOSE, 3/8” - FILTER TO PUMP 1 

29 5881A FILTER, 1/2” BSP FEMALE, C/W VITON ‘O’ RINGS 1 

30 5939 HOSE, 1/4” - PUMP TO MANIFOLD 1 

31 7139 ADAPTOR, 1/4” BSP MALE - 1/4 NPT MALE, BRASS 1 

32 7140 GEAR PUMP COMPLETE S/S 1 
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 V4Mاماست ڤأولت آللة الرش  مكونات شبكة أنابيب ولوازم التركيبا10-3
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 V4Mاماست ڤ رسم بياني يوضح أجزاء شبكة أنابيب ولوازم التركيبات ألول- 6شكل 
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 V4Mاماست ڤقائمة أجزاء وقطع غيار شبكة األنابيب ولوازم التركيبات ألول

 ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty. 
1 7235 ATOMISER, COMPLETE – SEE SECTION 10.4 1 
2 7237 ADAPTOR 1/8” BSP M/F 1 
3 7238 ELBOW 1/8” BSP M/F 1 
4 7239 ADAPTOR 1/8 - 1/4” BSP M/M 1 
5 7241 HOSE, 1/4” - MANIFOLD TO SPRAY HEAD 1 
6 6777 ADAPTOR, 1/4” BSP MALE - 1/4” BSP MALE, BRASS 1 
7 7240 MANIFOLD, MAST, 1/4” BSP IN - 1/4” BSP OUT, BRASS 1 
8 AJ6379 LFM BODY, 1/4” BSP, BRASS 1 
9 EX6727 RESTRICTOR KIT  1 set 
10 7242 HOSE, 3/8”,BRASS F, 3/8” BSP x 1.0 M, S/S PTFE LINED, F, 3/8” UNION, 1 
11 5208A CAP ASSEMBLY, BACKPACK 1 
12 5449 FILTER BOWL 1 
13 5955 TANK, FLUSHING, 10 LITRE, MDPE - UV STABILISED 1 
14 6797 NUT, 1/2" BSP, SINGLE CHAMFERED, BRASS 1 
15 6721 ‘O’ RING, BS116 VITON 1 
16 7126 ADAPTOR 1/2 X 1/2” BSP M/M BULKHEAD 1 
17 7136 ADAPTOR, 3/8” BSP MALE - 1/4” BSP MALE TAPER, BRASS 2 
18 6003 NUT, M17, HEX, PANEL MOUNTING, ZINC PLATED 1 
19 6002 VALVE, 1/4” BSP FEMALE, NEEDLE, BRASS NICKEL PTD (VITON SEAL) 1 
20 5984 NUT, M6, NYLOC, S/S 2 
21 6017 WASHER, M6, FLAT, FORM B, S/S 4 
22 5969 BOLT, M6 X 55MM, HEX, S/S 2 
23 6008 BRACKET, NEEDLE VALVE, MAIN FRAME 1 
24 AJ6201A TANK LID WITH AIR VENT 1 
25 AJ6200 FILTER BASKET STRAINER 1 
26 5823 TANK, 100 LITRE, U.V. STABILISED HDPE 1 
27 7681 HOSE, 1/2” - FLUSHING TANK TO 3 WAY VALVE 1 
28 5901 VALVE, 1/2” BSP FEMALE, 3 WAY, L-HANDLE, BRASS/PLATED STEEL 1 
29 7135 ADAPTOR, 1/2” BSP MALE - 1/2” BSP MALE TAPER, BRASS 4 
30 7132 ADAPTOR, 1/2” BSP MALE - 1/2” BSP FEMALE, 2 
31 5882 MANIFOLD, MAIN FRAME, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

32 5900 VALVE, 1/2” BSP MALE / 1/2” BSP FEMALE, T-HANDLE, 2 

33 7680 HOSE, 1/2” - MANIFOLD TO FILTER 1 
34 7131 ADAPTOR, 3/4” BSP MALE - 1/2” BSP MALE, 1 
35 7692 HOSE, 1/2” - 100 LITRE TANK TO 3 WAY VALVE 1 
36 7127 HOSE, 1/2” - DRAIN 1 

37 7128 HOSETAIL 3/8 - 1/2” BSP MALE 1 

38 5932 HOSE, 3/8” - PUMP TO NEEDLE VALVE 1 
39 7252 PUMP, DC 40/10, 12 V 1 
40 7679 HOSE, 1/2” -FILTER TO PUMP 1 
41 5881A FILTER, 1/2” BSP FEMALE, C/W VITON ‘O’ RINGS 1 
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  )7235(المرذاذ /ُ المجزئ10-4
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 AU6449ُ رسم بياني يوضح مكونات المجزئ - 7شكل 

 (7235) ُقائمة أجزاء وقطع غيار المجزئ

ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty.

1 EX6221 ATOMISER GAUZE 1 

2 EX7263 GAUZE AND HUB ASSEMBLY 1 

3 EX6225 FEED RING 1 

4 EX6226 INNER GAUZE 1 

5 EX6321 WASHER SPACER 1 

6 EX6224 FEED BODY 1 

7 EX6393 SEPARATOR PLATE 1 

8 CBP2541 ‘V’ RING SEAL INNER 1 

9 EX6279 ELECTRIC MOTOR 1 

10 A206C10 SCREW CSK 3 
11 EX6222 GAUZE  HUB 1 

12 CBP1909 NUT M8 NYLOC 1 

13 SP127G WASHER 1 

14 EX6227 DRIVE PIN 1 

15 CBP2479 O-RING 1 

16 CBP2478 O-RING 1 

17 CBP2098 SCREW M5x20 PAN 4 

18 CBP1672 WASHER M5 4 
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 V4اماست ڤ في أول(5881A) مكونات الفلتر 10-5
 
 

1
2

3

4

 
 
 

 V4 في آلة الرش أولفاماست (5881A)رسم بياني يوضح أجزاء الفلتر  – 8شكل 

 V4اماست ڤفي أول (5881A)قائمة أجزاء وقطع غيار الفلتر
ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty. 

1 5881 FILTER BODY, 1/2” BSP FEMALE, 50 MESH, 
PRESSURE LINE 

1 

2 AJ6146 ‘O’ RING, IN-LINE FILTER, VITON  1 

3 LF5136 FILTER, IN LINE, 50 MESH 1 

4 5403 ‘O’ RING, FILTER MESH, VITON  2 
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 V4Eاماست ڤ في أول(7140)مكونات المضخة  10-6
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 V4Eاماست ڤ في أول(7140) رسم بياني يوضح أجزاء المضخة - 9شكل 
 

 V4Eاماست ڤفي أول) 7140(قائمة أجزاء وقطع غيار المضخة 

ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty. 

1 5866 MOTOR, 12V, GEAR PUMP 1 

2 5986 ADAPTOR, PUMP/MOTOR, GEAR PUMP 1 

3 5989 SCREW, NO. 8 UNC X 1/2”, SLOTTED PANHEAD, S/S 4 

4 5987 DRIVE, MAGNETIC, GEAR PUMP, COMPLETE WITH 
GRUB SCREW 

1 

5 7256 PUMP HEAD, GEAR PUMP S/S 1 

6 5990 SCREW, NO. 4 UNC X 3/8”, SLOTTED PANHEAD, S/S 4 

 - 7259 SERVICE PACK, PUMP HEAD S/S HEAD ONLY 1 
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 V4Mاماست ڤفي أول) 7252( مكونات المضخة 10-7

 

1

10

11

2
3

4

5
6

7
8

9

 
 

 V4Mاماست ڤفي أول) 7252( رسم بياني يوضح أجزاءالمضخة -10شكل 
 

 V4Mاماست ڤفي أول) 7252(قائمة أجزاء وقطع غيار المضخة 

ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty. 

1 AJ6420 MOTOR, 12V DC DIMPLED 1 
2 5767 PUMP MOTOR ADAPTER 1 
3 4220 WASHER, 2.BA SHAKEPROOF 4 
4 5768 SCREW, M5 X 12MM, CHEESEHEAD 4 
5 5773 SPINDLE HOUSING, PC BLUE, PP 1 
6 5772 SHAFT, CERAMIC HILOX 961 1 
7 5771 IMPELLER, 10 POLE, 37 OZINS, PP 1 
8 5774 ‘O’ RING, 200-148, VITON, BLACK 1 
9 CBP3141 PUMP BODY, 1/2” BSP IN/OUT, PP 1 
10 5766 DRIVE MAGNET COMPLETE WITH GRUB SCREW 1 
11 5775 SCREW, NO. 6 X 1.5”, POZI, S/T   6 
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 V4اماست ڤوالمكونات الكھربائية في أول التوصيالت 10-8
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  V4اماست ڤوصيالت والوحدات الكھربائية آللة الرش أول رسم بياني يوضح الت-11شكل 
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 V4 اماستڤقائمة أجزاء التوصيالت والمكونات الكھربائية وقطع الغيار آللة الرش أول

ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty.

1 EX7255 CONTROL BOX, ULVAMAST V4E  
(INCLUDING BATTERY CABLE AND LABELS) 

1 

2 7990 BOX, SWITCH, ULVAMAST V4M  
(COMPLETE WITH LABELS) 

1 

3 7140 PUMP, GEAR , ULVAMAST V4E 1 
4 7252A PUMP, D.C. 40/10 12 V, ULVAMAST V4M 1 
5 7235 ATOMISER, COMPLETE 1 
6 5894 BOX, JUNCTION, MAST, ALUMINIUM 1 
7 CBP3312 TERMINAL BLOCK, 2, 16A, NYLON 6,6 1 
8 6728 SETSCREW M4 X 60 C/H S/S  2 
9 6729 NUT M4 NYLOC S/S  2 
10 6730 WASHER M4 S/S  2 
11 5946 CABLE GLAND, 16MM DIAMETER 4 
12 5943 CONDUIT, NC 16, FLEXIBLE,  NYLON - PER M A/R1 

13 5903 CABLE, 2 CORE, 1.5MM, BLACK,  PVC - PER M A/R2 

14 5896 BOX, JUNCTION, MAIN FRAME, ALUMINIUM 1 
15 3667 NUT, 4 BA, NYLOC, ZINC PLATED 2 
16 4756 WASHER, 4 BA, FLAT, ZINC PLATED 2 
17 4693 SCREW, 4 BA X 7/8”, CHEESE HEAD, ZINC PLATED 2 
18 CBP3312 TERMINAL BLOCK, 5, 16A, NYLON 6,6 1 
19 5953 CABLE GLAND, 20MM DIAMETER 2 
20 5904 PLUG, 4 PIN 1 
21 5905 CAP, PROTECTIVE (FOR 5904) 1 
22 5948 PLATE, BULK HEAD 1 
23 3691 NUT, M6, NYLOC, ZINC PLATED 2 
24 5966 WASHER, M6, FLAT, MILD STEEL - PLATED 2 
25 5952 SCREW, M6 X 25MM, SLOTTED, PAN HEAD, BZP 2 
26 AJ6187 CONDUIT, FLEXIBLE, 20MM DIA.  - PER M A/R2 

27 5902 CABLE, 4 CORE, 1.5MM, BLACK,  PVC - PER M A/R2 
28 5965 WIRING LOOM ASSEMBLY – COMPRISING ITEMS 6 – 27 - 
29 5942/5 TERMINAL BLOCK, 4, 16A, NYLON 6,6 1 
30 CBP2715 RESISTOR R22, 50W 1 
31 CBP2717 NUT,STIFF,M3,STST,SELF LOCKING A 2 
32 CBP2716 SCREW,M3X12MMSTST,CROSS PAN HEAD 2 

. يرجى عند طلب أي من ھذه المكونات ذكر الطول المطلوب بالمتر 1
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 )غير موضحة بالرسومات(ت التشغيل وقطع الغيار مجموعة أدوا

ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty. 

1 5736 VIBRATAK, HIGH SPEED 1 

2 CBP3312 TERMINAL BLOCK, NYLON 32A 1 

3 5967 BOLT, M10 X 20, HEX, S/S 2 

4 CBP1904 SCREW, SET, M6 X 25MM, HEX, S/S 4 

5 5984 NUT, M6, NYLOC, S/S 10 

6 RM0496 TAPE, PTFE 1 

7 6015 SCREWDRIVER / WIRE STRIPPER 1 

8 6018 TIE, CABLE (MEDIUM) 2 

9 5968 BOLT, M6 X 80MM, HEX, S/S 2 

10 AJ6146 ‘O’ RING, IN-LINE FILTER 2 

11 5403 ‘O’ RING, FILTER MESH 2 

12 AJ6357 SPANNER, 10”, ADJUSTABLE 2 

13 AJ6360 REVERSIBLE SCREWDRIVER, 6MM X NO.2 1 

14 AJ6363 ROLL, TOOL, 12 POCKET 1 

15 AJ6418 TIE, CABLE (SMALL) 4 

16 LF2177 MEASURING JUG, 1 LITRE 1 

17 CBP2843 FUSE, 60A 1 

28 CBP3341 VELCRO, HOOK STRIP 1 

19 CBP3342 VELCRO, LOOP STRIP 1 

20 EX6728 HOLD DOWN BOLT ASSEMBLY (SHOWN ON FRAME DIAGRAM) 4 

 

 V4Eأدوات إضافية وقطع غيار خاصة بالطراز 

ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty. 

1 4105 KEY, ALLEN, 3/32” A/F 1 

 V4Mأدوات إضافية وقطع غيار خاصة بالطراز 

ITEM PART NO. DESCRIPTION Qty. 

1 6013 KEY, ALLEN, 1/16” A/F 1 

2 EX6727 RESTRICTOR KIT 1 set 
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 المـراجـع -11
  :للحصول على مزيد من المعلومات يمكن االستعانة بالمراجع اآلتية

 
 The Desert Locust Guidelines                         الخطوط التوجيھية الخاصة بالجراد الصحراوي  

Section IV. Control 
Food and Agriculture Organisation of United Nations, Rome.  1992 

 Locust Handbook (3rd edition)                                                                 دليل الجراد
Editor: Steedman, A. 1990 
Natural Resources Institute, London, UK 
ISBN 0-85954-281-5 

 Precis de lutte Antiacridienne, Les Pulverisations d’insecticides 
                                                                          الوجيز في مكافحة الجراد بمبيدات اآلفات

Tahar Rachadi 
CIRARD/PRIFAS, Montpellier, France 1991 

 A Guide to Migrant Pest Management in Africa    ي أفريقيادليل بشأن إدارة اآلفات المھاجرة ف
Editor: Meinzingen, W.F.  
Food and Agriculture Organisation of United Nations, Rome, Italy. 1993 
ISBN 92-5-103339-0 

 Workshops on Spray Equipment Used in Desert Locust Control 
  )فنية تقارير 3 ( ورشة عمل عن آالت الرش المستخدمة في مكافحة الجراد الصحراوي

F.A.O. Commission for Controlling the Desert Locust in the Near East, Cairo, 
Egypt 
21st – 23rd August 1994, 23 – 25 September 2002 and 10 – 14 May 2009 

 Controlling Desert Locust Nymphs with Bendiocarb applied by a vehicle mounted 
spinning-disc sprayer  

 مكافحة حوريات الجراد الصحراوي بمبيد البنديوكارب واستخدام آلة الرش ذات القرص الدوار المحمولة على مركبة 
P.M. Symmons, C. J. Boase, J.S. Clayton and M. Gorta 
Crop Protection, Vol 8. 1989 
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  جداول التحويل – Aالملحق 

 

  متر0.91 =  قدم3 =  ياردة1
  ياردة 1.09 =  بوصة 39.37 =  متر1
  كيلومتر 1.61 =  ميل بحري 0.87 = )تشريعي( ميل بري 1
  كيلومتر 1.85 = )تشريعي( ميل بري  1.15 =  ميل بحري1
  ميل بحري 0.54 = )تشريعي( ميل بري  0.62 =  كيلومتر1
  قدم 5280 =  ياردة 1760 = )تشريعي( ميل بري 1
  قدم 6081 = ة يارد2027 =  ميل بحري1
  قدم 3282 =  ياردة 1094 =  كيلومتر1
 دقيقة/ قدم 196.9 = ساعة/ ميل  2.237 = ثانية/ متر1
     
  ياردة مربعة 4840 =  قدم مربع 43560 =  إيكر1
  ھكتار 0.40 =   متر مربع4047 =  إيكر1
  ياردة مربعة 11955 =  قدم مربع 107600 =  ھكتار1
  إيكر 2.47 =  متر مربع 10000 =  ھكتار1
  ھكتار 259 =  إيكر 640 =  ميل مربع1
  ھكتار 100 =  إيكر 247 =  كيلومتر مربع1
     
  لتر 3.78 =  جالون انجليزي 0.83 =  جالون أمريكي1
  لتر 4.54 =  جالون امريكي 1.20 =  جالون انجليزي1
 يزي جالون انجل 0.22 =  جالون أمريكي 0.26 =  لتر1
  لتر 0.47 = أمريكي سائل) أونس( أوقية  16 =  باينت امريكي1
  لتر 0.57 =  سائلانجليزي) أونس( أوقية  20 =  باينت انجليزي1
     
 ھكتار/ لتر 9.45 = إيكر/ باينت امريكي 8 = إيكر/ جالون امريكي1
 ھكتار/ لتر 11.35 = إيكر/ باينت انجليزي8 = إيكر/ جالون انجليزي1
 إيكر/ جالون انجليزي 0.081 = إيكر/ جالون أمريكي 0.11 = ھكتار/ لتر1
     
  كيلوجرام 0.45 = )أوقية( أونس  16 =  رطل1
 )أونس( أوقية  35.3 =  رطل 2.20 =  كيلوجرام1
    جرام 28.35 = )أوقية( أونس 1
     
  بار 0.067 =  جو 0.068 = بوصة مربعة/ رطل1
  بار 1.01 = بوصة مربعة/ رطل  14.70 =  جو1
  جو 0.98 = بوصة مربعة/رطل  14.50 =  بار1
 بوصة مربعة/ رطل 0.145 =  بار 0.01 =  كيلو باسكال1
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