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BEPROEVING
U R G E N T VI A A N B O U W S P U I T

Fabrikant: Sproeimachinefabriek LEBO, Randwijk (Betuwe)
Verkoper: N.V. Handelmaatschappij Saturnus, Haarlem
Prijs op 1januari 1958, compleet mettwee soorten spuitplaatjes, eenstel achterplaatjes, vulslangenaftakas:f2945,—

kkofâ

In de zomer van 1957 is door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een Urgent aanbouwspuit type VI beproefd. De beproeving vond plaats op de
„Oostwaardhoeve", het proefbedrijf van het I.L.R. te Slootdorp.
Beschrijving vande machine
De Urgent VI heeft een raam van buis en hoekijzer, dat aan de driepuntshefinrichting van een trekker bevestigd wordt.
In het raam ligt een cilindrisch vat van messing. Dit is voorzien van een vulopening
met uitneembare zeef. Onderin het vat is een aftapstop aangebracht. Voor het vullen
is de machine voorzien van een injecteur en een zuigslang met een drijver eneenfilter.
De inhoud van het vat wordt geroerd door devloeistof, dievia de drukregelaar terugstroomt. De injecteur wordt, behalve voor het vullen, gebruikt om de roering te versterken en om de spuitleiding leeg te zuigen, zodat de doppen niet nadruppelen en
nietverstopt raken.
De pomp is onder het vat aangebracht. Het is een tweecilinderzuigerpomp met
geëmailleerde cilinders en zuigers van synthetisch rubber. De kogelkleppen en de
zittingen zijn van roestvrij staal. De pomp wordt aangedreven door de aftakas van de
trekker. Door een ingebouwde tandwieloverbrenging wordt een vertraging van 1 op
4verkregen. De smering vindt plaats door een oliebad.
Aan de voorkant van de machine bevinden zich de van een manometer voorziene
windketel en de drukregelaar. Deze heeft een konische klep, die door een membraan
bediend wordt. Dewerkdruk kan traploos versteld worden.
De spuitboom bevindt zich achter aan de machine. Hij bestaat uit drie delen. Het
middelste stuk is een raam, dat in hoogte verstelbaar aan het freem van de machine
bevestigd is. De beide spuitarmen bestaan uit buizen, die door een staaldraad in
horizontale stand gehouden worden. Doordat ze scharnierend met het middenstuk
verbonden zijn, kunnen ze bij het raken van obstakels uitwijken. Een veer brengt ze
in de juiste stand terug. Voor het transport worden de spuitarmen naar voren geklapt enin twee steunen gelegd, dievoorop de trekker zijn bevestigd.
De spuitboom is voorzien van een roodkoperen leiding met 18 spuitdoppen. Dit
zijn grote werveldoppen, bestaande uit eenkoperen huls en tweeroestvrij-stalen plaatjes. De plaatjes zijn verwisselbaar. Bij de machine behoren spuitplaatjes met openingen van 1,6 en 2,8 mm en twee stellen achterplaatjes n.1. normale met vier gaten en
W-plaatjes met 8gatenlangsde omtrek eneengatinhet midden. Verschillende andere
maten spuitplaatjes zijn leverbaar.
De leidingen van de machine zijn hoge-drukslangen van synthetisch rubber. In de
zuigleiding is een uitneembaar, cilindrisch filter aangebracht. De spuit is voorzien
van vier kranen, n.1. een driewegkraan in de zuigleiding (vullen of zuigen uit het vat),
een driewegkraan in de persleiding (spuiten of afzuigen), een kleine afsluiter in de
persleiding (om bij schuimende vloeistoffen te voorkomen dat er lucht wordt aangezogen) en een driewegkraan in de spuitleiding (afsluiten van de helft van de spuitboom).
Technische gegevens
Totale lengte bij transport
tijdens werk
Totale breedte bij transport
tijdens werk

510cm
145 cm
235 cm
1180cm

Totale hoogte
145cm
Gewicht
285 kg
Vat:
Breedte
105cm
Diameter
65cm
Inhoud
3101
Diameter vulopening
23,5 cm
Lengte vulslang
500 cm
Pomp:
Capaciteit
60 l/min
Druk
0-15 at
Toerental bij 540 omw. per min. v. d. aftakas . 135/min
Inhoud windketel
ca.5 1
Inhoud oliebad
ca.2\ 1
Manometer
0-15 at
Spuitboom: Werkbreedte
12m
Breedte middenstuk
235 cm
Breedte spuitarmen
470 cm
Hoogteverstelling
70 cm
Spuitdoppen: Aantal
18
Onderlinge afstand
662/3 cm
Spuitplaatjes
1,6/3,4-2,8/10
Achterplaatjes
met4gaten enmet 9gaten
Filters:
Zevend oppervlak vulzeef
240 cm2
Zevend oppervlak hoofdfilter
175cm2

Wijze vanbeproeven
Met de Urgent VI zijn verschillende bespuitingen uitgevoerd, n.1. een onkruidbestrijding met DNC in zomergerst, een bestrijding van de bietenvlieg met parathion,
een bespuiting van zomergerst met mangaansulfaat, bespuitingen van aardappelen
met zinkcarbamaat, koperoxychloride, DNC en arseniet. Er werd gespoten met hoeveelheden van 100 tot 600 1 vloeistof per ha, terwijl de werkdruk varieerde van 3 tot
6 at.
De machine was bevestigd aan een Farmall Super FC trekker. Er werd meestal gereden in de tweede versnelling met een snelheid van ca. 6 km per uur. Bij de bespuiting met parathion werd de derde versnelling gebruikt. Hierbij bedroeg de snelheid
ongeveer 8km per uur.
Er werd gelet op het optreden van verstoppingen, de verdeling van de vloeistof en
de handigheid in het gebruik.
Na het seizoen werden decapaciteit vandepomp envan dehydraulische roering, de
vulsnelheid en de verdeling van de vloeistof over de verschillende spuitdoppen bepaald. Verder werden de vloeistofopbrengst en -verdeling van de spuitdoppen gemeten. De manometer werd gecontroleerd.

Resultatenvandebeproeving
Capaciteit vande pomp
De pomp leverde bij een aftakastoerental van 500 omwentelingen per minuut ruim
601 water. De druk had weinig invloed op de opbrengst.

Overloop
De vloeistof die door de drukregelaar naar het vat terugstroomt, gaat door de
injecteur. De diameter van de straalbuis was te klein. Bij het afsluiten van de spuitboom liep de druk tot boven 15at op.Opaanwijzingen vandefabrikant isde straalbuistot 6mm opgehoord. Daarna liep dedruk, alsdespuitboom afgesloten werd, op
tot 4,9at.Behalvede601permin. diedoor depomp werd geleverd, stroomde nog65 1
vandeinjecteur, dusin totaal 1251permin.door deoverloopleiding naar hetvat. De
inhoud vanhetvatwerd danookintensief inbeweging gebracht.
Ooktijdens hetspuiten waserruimvoldoendevloeistofvoorhetroeren beschikbaar.
Bij gebruik van de spuitplaatjes 2,8/10 met de W-achterplaatjes en bij een druk van
1,8at stroomde erruim 801 permin.in hetvatterug. De overloop bedroeg meer dan
1001permin. bijdeplaatjes 1,6/3,4eneendruk van5,3at.
Vullen
De machine konmetbehulp vandeinjecteur snel gevuld worden. Hetvat (inhoud
3001)wasbijeenzuighoogte van2\ min3min. vol.
Spuitdoppen
Met de bij de machine behorende spuitplaatjes konden, bij rijsnelheden van 4 tot
8 kmperuur,hoeveelheden van 100tot 6001 perha worden verspoten (tabel 1).
TABEL1.MogelijkhedenvandeUrgentVI. Spuitplaatjes: 1,6/3,4en2,8/10.Achterplaatjes:normaal
enW
Hoev.vloeistof
inl/ha

Rijsnelheid inkm/u
4

6

100

-

1,6/3,4 2iat

1,6/3,4

200

1,6/3,4 4J a t

1,6/3,4 10 at
2,8/10W J a t

28/10
2 at
2,8/10W 1 at

400

2,8/10
2at
2,8/10W l a t

2,8/10
4at
2,8/10W 2at

-

600

2,8/10
4at
2,8/10W 2at

-

-

8
4iat

Het plaatje 1,6/3,4 gaf betrekkelijk fijne druppels. Met de combinatie 2,8/10 W
konden devoordeonkruidbestrijding gewenstegrovedruppelsverkregen worden.
De spuitplaatjes van dezelfde soort leverden vrijwel gelijke hoeveelheden vloeistof.
Aan de spuitboom gaven de vierde en devijfde spuitdop uit het midden iets minder
vloeistof dandemiddelste endebuitenste doppen. Deafwijkingen vande gemiddelde
hoeveelheid bedroegen gemiddeld over alle doppen ongeveer 5%.
De spuitplaatjes waren goed afgewerkt. Ze spoten dan ook niet scheef. De vloeistofverdeling was over het algemeen goed. Het plaatje 2,8/10 gaf echter een holle
spuitkegel.
De plaatjes 1,6/3,4 konden worden gebruikt bij een druk van 3 at en hoger, de
plaatjes 2,8/10 vanaf 2at.Decombinatie 2,8/10 Wgafreeds bijeendruk van\ ateen

goede spuitkegel. Bij 3at en hoger ontstonden echter straaltjes in het midden van de
kegel.
De spuitdoppen waren vervaardigd van goed materiaal en zorgvuldig afgewerkt.
De plaatjes werden door kopermiddelen licht aangetast. De kanaaltjes waren in het
algemeen zeer ruim, zodat er weinig kans was op verstoppingen. De kleinste doorlaat
was het middelste gat van het W-plaatje (0,8 mm).
Manometer
De manometer van de machine wees in het traject van 2tot 10at ongeveer 0,4 at te
hoog aan.
Practische resultaten
Met de Urgent VIisinhet totaal ongeveer 150ha bespoten. Er kon met een behoorlijke snelheid (6 tot 8km per uur) gereden worden. De doppen raakten slechts zelden
verstopt, zelfs bij het verspuiten van geconcentreerde vloeistoffen.
De kranen en de drukregelaar bevonden zich binnen het bereik van de trekkerchauffeur. De drukregelaar kon gemakkelijk versteld worden. Voor het verwisselen
van de doppen was een passende dopsleutel meegeleverd. De hoogteverstelling van de
spuitboom was minder gemakkelijk.
Als de machine op een verhoging stond, kon zij door een man aan de trekker bevestigd worden. Het op transport stellen was gemakkelijk.
De constructie wasdegelijk. De afwerking goed. Het deksel van het vat sloot echter
niet voldoende af en klemde nogal.
De spuitdoppen druppelden na het afsluiten van de spuitboom vrijwel niet na.
Bij de machine werd een eenvoudige, algemene handleiding geleverd. Op het vat
waren de met de verschillende spuitplaatjes bereikbare hoeveelheden vloeistof in een
tabel aangegeven.
Beoordeling
Met de Urgent VI is een grote oppervlakte bespoten met verschillende middelen en
verschillende hoeveelheden vloeistof. De bespuitingen hadden goede resultaten. Door
de grote werkbreedte (12 m) en de mogelijkheid om vrij snel te rijden (6 tot 8km per
uur) werd een grote capaciteit behaald. Er deden zichgeen storingen voor. De doppen
raakten zelden verstopt.
De Urgent VI was voorzien van een pomp met een flinke capaciteit (60 1 per min).
Door de werking van de injecteur werd de inhoud van het vat intensief geroerd. De
spuitdoppen druppelden door de zuiging van de injecteur vrijwel niet na. Het vat
(3001)kon in ca. 3min. gevuld worden.
De spuitdoppen hadden ruime kanalen. Ze waren vervaardigd van behoorlijk
roestvrij materiaal en uitstekend afgewerkt. De vloeistofverdeling was bij sommige
plaatjes nietideaal. Alsde spuitboom opdejuiste hoogte werd ingesteld, werd hiervan
echter geen hinder ondervonden.
De Urgent VI was het meest geschikt voor het verspuiten van hoeveelheden van
100 tot 600 1 per ha. Meer vloeistof kon alleen worden toegepast bij lage rijsnelheid,
b.v. 8001 per ha bij ca. 3kmper uur. De bij demachine behorende spuitplaatjes gaven
voldoende mogelijkheden om de hoeveelheid vloeistof en de druppelgrootte te variëren.

De machine was degelijk geconstrueerd en goed afgewerkt. Zij was tegen de in de
landbouw gebruikelijke middelen bestand. De bediening van de machine was gemakkelijk. De spuit kon in het algemeen door eenman aan detrekker bevestigd worden.
Conclusie
De Urgent VI aanbouwspuit heeft bij de beproeving een goede indruk gemaakt en
kan worden aanbevolen.
Wageningen,januari 1958

Overneming alleen toegestaan als de Beoordeling en/of de Conclusie volledig en ongewijzigd worden vermeld.

