Cikkszám: 8100

Használati útmutató
SUBSTRAL® EasyGreen univerzális szórókocsi
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1.

Tulajdonságok

Nagyobb gyepfelületekhez optimális, a szórási szélesség oldaltól függően
akár 2 méter, rotációs technikával. Könnyű kezelni. Szórásmegállító kar.
Ideális gyeptrágyákhoz, és fűmagvakhoz, valamint téli szóróanyag
kijuttatásához. Töltéstérfogat 12 liter.

2.

Leírás

Univerzálisan használható szórókocsi. U-formájú tolókar, egyszerű és
pontosan beállítható adagolószerkezet. A kiszórás bármikor megszakítható a
tolókaron, ez forduláskor, vissza menetben fontos. Kényelmes betöltés,
anélkül, hogy az anyag kicsorogna.

3.

A Használat ideje

Egész évben

4.

Használati útmutató

4.1.

A szórókocsi összeszerelése (A ábra)

• Fektesse le a szórókocsit úgy, hogy az a tartály elülső oldalán feküdjön.
• Emelje fel a tolókart, ezzel a kitámasztó szabadon áll. A kitámasztó
végeit dugja bele a csőben előre gyártott lyukakba.
• Állítsa fel a szórókocsit. A tolókar felső részét emelje fel és rögzítse a
csavarokkal. A szórókocsi most használatra kész!
• Amennyiben a Substral® Easy Green univerzális szórókocsit használat
után kis helyen szeretné tárolni, ismételje meg a szerelést fordított
sorrendben.
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4.2.

Szórási mennyiség beállítása.

A Substral® Easy Green univerzális szórókocsival gyeptrágyát, fűmagot,
meszet, homokot és téli útszóró anyagot lehet kijuttatni. Különösen a
gyeptrágyát kell egyenletesen és helyes adagolásban kijuttatni, hogy
optimális hatást érjünk el.

4.3.

A szórókocsi beállítása

Mielőtt elkezdené a szórást, ki kell választani a szükséges szórási beállítást.
A listában nem szereplő termékeket próbálja ki a következő módon:
• Egy lesöpörhető területen jelöljön ki egy sávot, pl. 5 méter hosszan.
• Szórja ki a műtrágyát a megbecsült beállítási értékkel. Körülbelül 1 m/s
lépési sebességgel. A szórást kezdje el már 2 méterrel a „tesztsáv”
előtt.
• A hatékony szórási szélességben (a ritkás szélterületek nélkül) kell
mérni. Seperje össze a műtrágyát és mérje meg, számítsa ki a
kijuttatott mennyiséget m2-enként.
• Ha a kiszórással nem sikerült a szükséges mennyiséget kijuttatni,
ismételje meg az eljárást a megváltoztatott beállítási értékkel,
mindaddig, amíg a helyes mennyiséget el nem éri.
• Az így megállapított beállítási értéket használja a műtrágyázáshoz.
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4.4.

Használati útmutató (B, C & D ábrák)

• Figyeljen arra, hogy betöltéskor a szórónyílások zárva legyenek (a kézi
kart ne húzza fel) (B).
• Forgassa el a beállítócsavart (C) mindaddig, amíg a kívánt beállítási
érték láthatóvá válik.
• Ne a gyepen töltse fel a szórókocsit. A véletlenül kiszóródott anyag
égési nyomokat okozhat. Vigyázzon kő vagy betonlapokon is,
vastartalmú műtrágyák (például mohairtós gyeptrágya) rozsdafoltokat
okozhat. Szükség esetén söpörje le.
• A gyepfelület helyes műtrágyázásához (E), (F) és (G) ábrák nyújtanak
tájékoztatást.
•

Körülbelül 1 m/s lépési sebességgel dolgozzon.

• Túladagolás vagy égési károk elkerülése érdekében zárja le a szórást
forduláskor vagy visszamenetben.
• Kezdje el tolni a szórókocsit, mielőtt a kézi kart felhúzza, a szórás
megkezdéséhez.
Engedje el a kézi kart, mielőtt megállna.
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4.5.

Használati javaslatok a sikeres szóráshoz (E, F & G ábrák)

•

Négyszögletes gyepfelület esetén a műveletet hosszirányban
végezze. A rövid oldalon húzzon két keresztsávot, ezek lesznek a
„fordulósávok” (F).

•

Szabálytalan alakú gyepfelület esetén menjen végig először a
körvonalán, majd végezze a szórást hosszirányban (E).

•

Fordulás
és
visszamenet
adagolószerkezetet.

•

Kerüljön ki minden akadályt kb. 1,5 m távolságból, melyet nem
szeretne kezelni. Figyelem: gyomirtós műtrágyák felhasználásakor
vigyázzon a dísznövényekre – a kétszikűek károsodást
szenvedhetnek. Vastartalmú
műtrágyák
(például
mohairtós
gyeptrágya) felhasználása esetén is vigyázzon, kő vagy
betonlapokon, rozsdafoltokat okozhat. Szükség esetén söpörje le.

•

A hiányos szórás elkerülése érdekében ajánljuk, hogy a beszórt
sávokat kb. 30 cm átfedéssel szórja (a szórási kép a széleken
elvékonyodik) (G). Ellenőrizze, hogy a műtrágyaszemcsék a gyepen
egyenletesen lettek-e elosztva. Ne használja a szórókocsit erősen
szeles napon. Megjegyzés: A szórásszélességet a szél, a felhasznált
termék és a lépési sebesség befolyásolja.
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4.6. A szórókocsi ápolása és karbantartása minden használat után (H
ábra)
• Ne hagyjon soha maradékot a szórókocsiban. Rázza ki a megmaradt
anyagot, tegye vissza a csomagolásba és jól zárja le. A szóróanyagot
száraz helyen tárolja.
• Minden használat után mossa ki alaposan a szórókocsit, hogy minden
maradékot eltávolítson (különösen a tengely területén). Néha forró
vízre is szükség van, hogy a leragadt maradékokat is el tudja távolítani.
A tisztítás után a szórókocsit hagyja teljesen megszáradni.
• Az alapos tisztítás különösen útszóró só kijuttatása után fontos, a
rozsdaképződés elkerülése érdekében!
• A kerék- és tárcsatengelyt fújja be szilikon olajjal. Ne használjon
kenőolajat, vagy -zsírt, mert ezekben a szennyeződés erősen beragad
és dörzsölő hatása következtében korai kopáshoz vezet.

4.7.

Irányértékek a szórókocsi beállításához

Műtrágya/szóróanyag

Felhasználandó
mennyiség g/m2

Beállítási
érték

Substral® START indító gyeptrágya
Substral® Hosszú hatású gyeptrágya

20
25
20

26
26 ½
26 ½

Substral® Őszi gyeptrágya
Substral® Gyeptrágya GYOMIRTÓVAL
Substral® Gyeptrágya MOHAIRTÓVAL

20
20
40

25
26 ½
29 ½

Fűmagvak
Útszóró só/útszóró kavics
Mész
Homok

Szemcseméret és a felhasználandó
mennyiség szerint
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További termékajánlatok
Substral® Start indító gyeptrágya
Foszfátban gazdag, speciális, hosszú hatású műtrágya. Célzottan segíti a
gyökeresedést és a bokrosodást. Az új magvetések hamarabb kelnek ki és
erősödnek meg. Gyeptéglára is ajánlott! 100 napos hatás.

Substral® hosszúhatású
gyepfenntartó trágya
100 napon keresztül ellátja gyepét a szükséges tápanyagokkal, a granulált
forma biztosítja, hogy minden összetevő egyenletesen oszoljon el a kezelt
gyepfelületen. Levélperzselés veszélye kizárva! Dísz-, sport- és hobbi
gyepekre.

Substral® Őszi gyeptrágya
Káliumban gazdag speciális hosszú hatású műtrágya, megerősíti a gyepet a
nyár végén, ősszel és ezáltal a gyep jobban ellenáll a betegségeknek és a
fagynak. Hozzáadott vassal, 100 napra.

Substral® 2 in 1 Gyeptrágya
gyomirtóval
Egy alkalmazással kettős hatást ér el: hosszú hatású tápanyagellátás (100
napra) és megbízható gyomirtó hatás a kétszikű gyomok ellen.

Substral® 2 in 1 Gyeptrágya
mohairtóval
Egy alkalmazással hosszú hatású tápanyagellátás (100 napra) és megbízható
mohairtó hatás. Minden, a gyepen megjelenő, tipikus moha ellen hatásos.
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