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Gefeliciteerd met uw Verti-Spray aankoop. Voor een veilige en langdurige werking met deze 
Verti-Spray is het noodzakelijk deze gebruikershandleiding te (laten) lezen en begrijpen. 
Zonder volledige kennis van de inhoud kan men niet veilig met deze machine werken. 
 
De Verti-Spray is geen zelfstandig werkende machine. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker het juiste trekkende voertuig te gebruiken. Ook zal de gebruiker de combinatie 
trekkend voertuig/ Verti-Spray moeten controleren op veiligheidsaspecten als geluidsniveau, 
gebruikersinstructies en risico analyse. 
 
Op de volgende pagina komen eerst de algemene veiligheidsinstructies ter sprake. Iedere 
gebruiker dient deze te kennen en toe te passen. Hierna is een registratie kaart opgenomen, 
die retour gestuurd dient te worden om latere claims te kunnen afhandelen. 
 
In deze gebruikershandleiding worden vele instructies gegeven, die in volgorde genummerd 

zijn. Men dient overeenkomstig deze volgorde te handelen. Indien een  vermeld wordt 
duidt dit op veiligheidsinstructies.  
 
Alle informatie en technische specificaties zijn de meest recente op het moment dat dit 
document wordt gepubliceerd. Ontwerp specificaties kunnen zonder  aankondiging worden 
gewijzigd.  
 
 
 
 

GARANTIE BEPALINGEN 
 
DEZE VERTI-SPRAY  WORDT GELEVERD MET GARANTIE TEGEN DEFECTEN IN 
MATERIALEN. 
DEZE GARANTIE GELDT VOOR EEN PERIODE VAN 12 MAANDEN VANAF DE 
AANKOOPDATUM. 
VERTI-SPRAY GARANTIES ZIJN ONDERWORPEN AAN DE “GENERAL CONDITIONS FOR 
SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, DIE GEPUBLICEERD ZIJN 
ONDER AUSPICIEN OF DE UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. 

 

REGISTRATIE KAART 
 
Voor uw eigen informatie, vul onderstaande tabel in: 

 

 
Serienummer  machine 

 

 
Dealer naam 

 

 
Datum van aankoop 

 

 
Opmerkingen 
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!     VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN       ! 
 
 

De Verti-Spray  is ontworpen voor een veilig gebruik. Dit kan alleen als de in deze 
handleiding beschreven veiligheidsinstructies volledig worden opgevolgd. 
Lees en begrijp de handleiding voordat u begint met het gebruiken van de Verti-
Spray. 
Als de machine niet wordt gebruikt zoals in de handleiding beschreven kan er 
letselgevaar ontstaan en/of schade aan de Verti-Spray. 

 
1. Bij het gebruik van de machine dient de gebruiker deskundig te zijn en de machine 

deskundig te hebben afgesteld op de te bewerken ondergrond. 
 

Voor ondeskundig gebruik en hieruit voortvloeiende schade aanvaardt de fabrikant 
geen enkele verantwoordelijkheid; alle daarbij optredende risico’s zijn volkomen voor 
rekening van de gebruiker. 
Tot deskundig gebruik wordt ook gerekend het op tijd en juist uitvoeren van de door 
de fabrikant voorgeschreven gebruiks-, onderhouds- en reparatieaanwijzigen. 

 
Inspecteer alvorens de Verti-Spray te gebruiken het te behandelen gebied. 
Verwijder losse obstakels en vermijdt onregelmatigheden. 

 
2. De Verti-Spray is vervaardigd volgens de laatste technische inzichten en veilig te 

gebruiken. 
 
Wanneer de machine door ondeskundige personen wordt gebruikt, onderhouden of 
gerepareerd kan letselgevaar ontstaan voor zowel de gebruiker als voor derden. Dit 
moet vermeden worden! 

 
3. Alle personen die door de eigenaar met de bediening, het onderhoud of de reparatie 

van de Verti-Spray zijn aangewezen moeten de bedieningshandleiding en met name 
het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften gelezen en volledig begrepen hebben. 

 
4. De gebruiker is verplicht om, voordat hij/ zij de Verti-Spray in gebruik neemt, deze op 

zichtbare schades en defecten te controleren. 
Veranderingen aan de Verti-Spray (inclusief de werking) die de veiligheid nadelig 
beïnvloeden, moeten onmiddellijk worden verholpen. 
Het aanbrengen van wijzigingen of aanvullingen op de Verti-Spray (met uitzondering  
van de door de fabrikant goedgekeurde) zijn uit veiligheidsoverwegingen in principe 
niet toegestaan. 
 
Indien er modificaties aan de Verti-Spray zijn aangebracht dan vervalt de huidige 
CE-markering en dient degene die deze modificaties aangebracht heeft zelf te zorgen 
voor een nieuwe CE-markering. 
Controleer voor elke ingebruikname de Verti-Spray op loszittende bouten/ moeren/ 
onderd elen. 

 
Bij onderhoud, afstellen en reparaties altijd de motor uitschakelen en de sleutel uit 
het trekkend voertuig halen. 

 
 

Gebruik voor onderhoud of reparaties uitsluitend originele Verti-Spray  
onderdelen in verband met de veiligheid van de machine en gebruiker. 

 
 
Reparatiewerkzaamheden aan de Verti-Spray mogen uitsluitend door geautoriseerd 
technisch personeel worden uitgevoerd. 
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Houdt een overzicht van reparaties bij. 
 

5. Naast de aanwijzingen in deze gebruikshandleiding moeten ook de algemene 
geldende veiligheids- en ARBO-voorschriften worden opgevolgd. 

 
Bij gebruik op de openbare weg zijn ook de betreffende voorschriften van het 
verkeersreglement van toepassing. 

 
Het vervoer van personen is niet toegestaan! 

 
Gebruik de Verti-Spray niet in de duisternis, bij hevige regen/ storm of hellingen met 
een hoek groter dan 20 graden. 

 
6. Voor het begin van de werkzaamheden moeten alle personen die de Verti-Spray gaan 

bedienen bekend zijn met alle functies en bedieningselementen ervan. 
Koppel de Verti-Spray volgens de voorschriften aan het trekkende voertuig. 
(Gevaar voor letsel!) 
Contoleer voordat u vertrekt of u zowel dichtbij als veraf goed zicht heeft. 

 
Tijdens bedrijf mogen er GEEN personen in het gevarengebied van de Verti-Spray 
aanwezig zijn, omdat daar gevaar bestaat voor lichamelijk letsel. 

 
Onder het gevarengebied wordt verstaan, de ruimte binnen 4 meter afstand tot de 
machine.  
 
Houd minimaal 4 meter afstand! 
 

7. Wees doelmatig gekleed. Draag stevige schoenen met stalen neus, een lange broek, 
lang haar opgebonden en geen losse kledingstukken. 
Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de geldende ARBO- en 
veiligheidsvoorschriften. 

 

 ! BELANGRIJK! Wanneer er gebruik gemaakt wordt van chemicaliën 
moet men de aanwijzingen/voorschriften die de leverancier opgeeft altijd 
opvolgen! 

 
 



 5 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
EU-VERKLARING 
 
 
 
Wij,  

Redexim BV 
Utrechtseweg 127 
3702 AC Zeist, Holland 

 
verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: 
 
 
VERTI-SPRAY MET MACHINE NUMMER ALS AANGEGEVEN OP DE MACHINE EN IN 
DEZE HANDLEIDING, 
 
 
Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepaling van de 
machine richtlijn 2006/42/EG. 
 
 
Zeist, 13/12/2011 
 
 

 

A.C. Bos    
Manager Operations & Logistics 
Redexim Holland 
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1.0 TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Model Verti-Spray 6000 

Werkbreedte 6000 mm 

 

Rijsnelheid 

 

Afhankelijk van gewenste sproeiresultaat 

Gewicht leeg 75 Kg (165 lbs) 

Tankinhoud 300 Liter (79,3 Gallons) 

Maximale capaciteit 
(Theoretisch bij maximale snelheid van 5 Km/h 
(3,1 mph) 

30000 m2/h (322917.3 ft2/h) 

 
 

2.0 ALGEMENE BESCHRIJVING 
 

De Verti-Spray is een machine voor het besproeien van zowel grote stukken land als moeilijk 
bereikbare plaatsen. 

 

 

3.0 EERSTE INSTALLATIE 
 
Houd bij het in elkaar zetten van de Verti-Spray de volgorde aan die wordt aangegeven in de Parts 
Manual, achterin deze handleiding. 

 
 

4.0 HET GEBRUIK VAN DE VERTI-SPRAY 
 
Voordat de Verti-Spray op een plaats gebruikt kan gaan worden, dient met het volgende na 
te gaan: 

1. Zijn er losse objecten aanwezig op het veld? Verwijder deze eerst. 
2. Zijn er hellingen? De maximale helling waarop gewerkt mag worden met deze 

machine is 20 graden. 
3. Is er gevaar voor rondvliegende objecten als bijvoorbeeld ballen, die de aandacht 

van de bestuurder afleiden? Zo ja, de Verti-Spray kan NIET gebruikt worden. 
4. Is er gevaar voor wegzakken, wegglijden? Zo ja, stel de bewerking uit totdat de 

omstandigheden beter zijn. 
 
 

4.1 AANKOPPELEN AAN HET TREKKENDE VOERTUIG 
 
Controleprocedure alvorens te beginnen met het aankoppelen van de Verti-Spray. 

 Controleer de Verti-Spray op visueel waarneembare beschadigingen en 
repareer deze indien een veilige werking van de machine niet meer 
gewaarborgd is. 

 Controleer of alle moeren en bouten vastzitten. 

Koppel de Verti-Spray aan het trekkende voertuig d.m.v. de trekhaak. Verbind vervolgens de 
elektriciteitskabels door de klemmen op de accu van het trekkende voertuig te klemmen. 
(Rood aan de plus-pool). 

 

 ! BELANGRIJK!  Om schade aan de Verti-Spray te voorkomen: Trek nooit aan 
de slangen of kabels om de Verti-Spray in de juiste positie te manoeuvreren. 
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4.2 VULLEN VAN DE TANK 
 
De tank wordt gevuld door de opening aan de bovenkant. Laat hierbij de mandzeef op zijn 
plaats om vervuiling te voorkomen. 
 
Gebruik altijd zo schoon mogelijk water met een temperatuur die lager is dan 50ºC/122ºF!  
 
Indien men wil sproeien met chemicaliën, dient men alvorens de chemicaliën in de tank te 
gieten deze te vullen met ±30 liter water. Nadat de verhouding tussen de chemicaliën en het 
water juist is moet deze gemengd worden. Dit doet men door het water minimaal 15 minuten 
rond te laten pompen. 
 

 ! BELANGRIJK! Men dient de lokale regelgeving voor het gebruik van 
chemicaliën in acht te nemen! 

 
De vloeistof wordt rondgepompt door de twee kranen te sluiten, de hendel achter de rode 
draaiknop (A in Fig. 1) op “bypass” te zetten en vervolgens de pomp aan te zetten. 
 

 ! BELANGRIJK!  Om schade aan de pomp te voorkomen mag deze alleen 
aangezet worden wanneer er een vloeistof in de tank aanwezig is! 
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4.3 SPROEIEN 
 
Door aan de rode knop (B in Fig. 1) te draaien kan men de druk instellen. Zie hieronder een tabel 
met de hoeveelheid water dat er wordt gesproeid bij verschillende druk. De tabellen zijn gebaseerd 
op de meegeleverde nozzles en het sproeien van water zonder toevoegingen. 
 
 

                     Liter/100m² gebaseerd op water

BAR Liter/Minuut 1 km/h 2km/h 3km/h 4km/h 5km/h

1 3,25 3,25 1,63 1.08 0,81 0,65

2 4,2 4,2 2,1 1,4 1,05 0,84

3 4,95 4,95 2,48 1,65 1,24 0,99  
 
 

                  Gallons/1000ft² gebaseerd op water

PSI Gallons/Minute 0,5 MPH 1 MPH 2 MPH 2,5 MPH 3 MPH

14,5 0,86 0,99 0,5 0,25 0,2 0,17

29 1,11 1,28 0,64 0,32 0,26 0,21

43,5 1,31 1,51 0,76 0,36 0,3 0,25  
 
 
 
 
De tabellen hieronder geven aan hoe lang men moet doen over een afstand om een bepaalde 
snelheid te halen. (Bij het ontbreken van km-teller). 

 

Aantal seconden voor deze afstand is bereikt:

Snelheid in km/h 10 meter 50 meter 100 meter

1 36 180 360

2 18 90 180

3 12 60 120

4 9 45 90  
 

 

Aantal seconden voor deze afstand is bereikt:

Snelheid in MPH 100 ft 200 ft 300ft

1 68 136 205

2 34 68 102

3 23 45 68

4 17 34 51  
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4.4 TRANSPORT VAN DE VERTI-SPRAY 
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het transport van de Verti-Spray achter het trekkende 
voertuig over de openbare wegen. Ga de nationale wetgeving na betreffende de regelgeving.  
Over open velden mag maximaal met een snelheid van 12 km/uur (7.5 mph) worden 
gereden indien de omstandigheden dit toelaten (denk aan de hoeveelheid vloeistof in de 
tank, effenheid van het veld etc.).  
Een hogere snelheid kan gevaarlijk zijn voor de bestuurder/omstanders en kan zelfs de 
machine beschadigen. 
 
De rijsnelheid is gelimiteerd tot 12 km/h (7.5mph). 
Sneller is niet aanbevolen i.v.m. overmatige slijtage en beschadigingen die kunnen ontstaan 
aan de machine en de te bewerken ondergrond. 
 
 

4.5 NA GEBRUIK 
 
Wanneer er gesproeid is met chemicaliën dient de Verti-Spray na gebruik goed te worden 
doorgespoeld met schoon water. 
 
Wanneer de Verti-Spray wordt opgeborgen bij temperaturen lager dan 0ºC moet men deze 
helemaal leeg laten lopen. Dit doet men door de dop op de tank (A in Fig. 2) open te draaien 
en de pomp van zijn twee slangen te ontdoen (A en B in Fig. 3). 
 

          
 
 
 

5.0 PROBLEEM ANALYSE 

 

Probleem Mogelijke Oorzaak Oplossing 
 
 
 
 

Er komt geen/weinig vloeistof uit de 
nozzles. 

 
Nozzles verstopt. 

 
 

Lekkage slang/verbindingen. 
 

Kraan dicht. 
 

Filter verstopt. 
 

Geknikte slang. 
 

 
Nozzles demonteren en doorspuiten met 

perslucht. 
 

Slangen vernieuwen. 
 

Kraan openen. 
 

Filter demonteren en reinigen. 
 

Knik verwijderen/slang vernieuwen. 

 
 

Pomp draait niet. 
 
 

 
Elektrische circuit. 

 
Pomp kapot. 

 
Pomp vastgelopen. 

 

 
Na laten kijken door een vakman. 

 
Pomp vervangen. 

 
Reinigen of vervangen. 

 


