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montaż

zamontowane sterowanie z 
magnesem w kabinie kierowcy

podłączony filtr przepływowy  
i przepływomierz

W zestawie vario cool basis set znajdziesz:

 ▪ elektryczny sterownik (włącznie z przyłączem)

 ▪ magnetyczny włącznik pick-up (włącznie z wyposażeniem)

 ▪ 12 V pompa zanurzeniowa (w tym wąż o długości 5 m)

 ▪ izolowany zbiornik (w tym paski napinające i piłeczka do mieszania)

 ▪ filtr przepływowy

 ▪ przepływomierz (w tym zaciski do węży)

 ▪ dysze metalowe i plastikowe (niebieskie albo pomarańczowe)

 ▪ przenośna lodówka (w tym wkłady chłodzące i trzepaczka)

vario cool e
 ▪ 1 uchwyt dyszy (w tym nakrętka bagnetowa i zawór zwrotny)

vario cool r
 ▪ drążek dyszy (włącznie z dyszami) do prasy i przyczepy

coolvario 

montowanie na maszynie
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Kable ułożyć tak aby 

nie były ściśnięte i nie 

szorowały o siebie!

Aby uniknąć sklejania 

się poszczególnych 

elementów oraz 
tworzenia się biofilmu 

(osad brudu z bakteriami, 

grzybami i wirusami) po 

zakończonej pracy należy 

przepłukać całe urządzenie 

czystą wodą!

Zestaw vario cool
Do ochrony bakterii kwasu mleko-
wego przed ciepłem służy izolowany 
zbiornik. Ma on pojemność 19 l, a 
pokrywa jest zabezpieczona gumo-
wą pętlą. Mocowanie na maszynie 
jest wykonywane indywidualnie.

Piłeczkę do mieszania należy 
umieścić w zbiorniku. Poprzez 
ciągły ruch maszyny piłeczka 
wiruje w roztworze zapewniając 
stałe mieszanie roztworu.

Do chłodnego transportu 
zakiszaczy służy vario cool box z 
dwoma wkładami chłodzącymi. 
Po wymieszaniu zakiszacza można 
włożyć jeden wkład do zbiornika.

Stabilna trzepaczka i plan 
dozowania tworzą kompletny 
zestaw.

12 V pompa 
zanurzeniowa
Pompę podłącza się do 
elementu sterowania. 
Posiada ona funkcję 
przymusowego 
odpowietrzenia i jest 
odporna na pracę na 
sucho, (10 - 15 minut). 

Przyłącze węża może zostać 
uszkodzone przy nadmiernym 
obciążeniu mechanicznym, 
dlatego należy obchodzić się z 
nim ostrożnie. Należy zwracać 
uwagę na to, aby pompa sięgała 
dna zbiornika. Nie wolno 
ciągnąć przewodu zasilania w 

miejscu połączenia z pompą, 
w przeciwnym razie dojdzie do 
obluzowania uszczelki między 
pompą a silnikiem, co spowoduje 
przedostanie się wody do 
silnika. Podczas podłączania 
należy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienie biegunów 
na przewodach, w przeciwnym 
razie pompa nie będzie zasysać 
preparatu zakiszającego:

czerwony i brązowy 
z niebieskim oraz 
niebieski i czarny z 
brązowym!
5 metrów węża w 
zestawie
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Filtr przepły-
wowy
Filtr 
przepływowy 
gwarantuje 
niezakłóconą pracę przepływomierza 
i dysz. Filtr należy regularnie 
otwierać w celu wyczyszczenia i 
płukać czystą wodą.

Elektr. sterownik
W celu uzyskania bardzo 
dokładnego dozowania, jednostka 
sterująca jest zainstalowana 
między pompą a zasilaczem. 

Umożliwia to włączanie i 
wyłączanie pompy oraz płynną 
regulację natężenia przepływu. 
Powinien być zainstalowany w 
kabinie (łatwe mocowanie za 
pomocą magnesu, który znajduje 
się na odwrotnej stronie elementu 
sterującego). Napięcie powyżej  
12 V może uszkodzić urządzenie!

Nośnik dyszy (2 warianty)

Dysze:
 ▪ metalowe (dozowanie 4 - 8 l/godz.) 
 ▪ plastikowe niebieska lub pomarańczowa  
(dozowanie 8 - 17 l/godz.)

Pojedynczy nośnik dyszy 
(vario cool e)

Nakrętka bagnetowa na 1-szym 
uchwycie pozwala na szybką 
zmianę dysz. Dzięki wymianie  
dysz uzyskuje się zawsze 
optymalny natrysk. Zintegrowany 
zawór zwrotny zapobiega kapaniu. 
Przy pierwszym włączeniu pompy 
zawór zwrotny należy otworzyć,  
w celu odpowietrzenia węża.

Belka opryskiwacza  
(vario cool r)

Belkę opryskiwacza można wy-
posażyć w maksymalnie 4 dysze. 
Dostawa obejmuje 2 zaślepki, któ-
rymi można zablokować otwory na 
dyszy i tym samym uzyskać opty-
malną szerokość oprysku. Dzięki 
wymianie dysz uzyskuje się zawsze 
optymalny natrysk. Zintegrowany 
zawór zwrotny zapobiega kapaniu. 
Przy pierwszym włączeniu pompy 
zawór zwrotny należy otworzyć, w 
celu odpowietrzenia węża.

Przepływomierz  
(opcjonalnie, dostępne  
w dwóch wymiarach)

Przepływomierz o zakresie 
wskazań od 3 do 24 litów/
godz lub 10 - 100 litrów/
godz. można zamontować 
z zastosowaniem zacisku 
do węża w dowolnym jego 

miejscu, w miarę możliwości w 
polu widzenia osoby kierującej 
maszyną. Przepływomierz należy 
zamontować pionowo. Zaleca 
się skalibrowanie urządzenia 
po zamontowaniu, w celu 
dopasowania ilości dozowania.

Czujnik pick-up
Magnetyczny przełącznik pick-up za-
pewnia przerwy w trakcie dozowania, 
zaraz po podniesieniu pick-up (zakręca-
nie na polu, przejazd drogą). 

Do jednego połączeniu należy prze-
łącznik magnetyczny podbieracza. Na 
przełączniku zamontować 3 magnesy 
naprzeciwko przełącznika magnetycz-
nego. Gdy przełącznik znajduje się na 
dole, pole magnetyczne powoduje styk 
i pompa zaczyna pracować. Dozowanie 

następuje po około 5-ciu sekundach. 

  magnes = 
obwód zamknięty, 
gdy pick-up jest 
opuszczony  
= pompa włączona

Drugi łącznik powinien się znajdować 
w dostępnej pozycji, służy do 
„mostka” (dostarczona nasadka). Jeśli 
mostek jest zamontowany, czujnik pick-
up nie będzie działał, pompa będzie 
działać bez przerwy.

  nasadka = mostek  
= mostkowanie czujnika  
pick-up  
= ciągłe pompowanie

Jeśli podłączony jest  
przełącznik magnetyczny, 
zdejmij nasadkę z pętlą 
mostkującą!

W zestawie do montażu znajduje  
się 3 m kabel, 3 magnesy, śrubki, 
płaska wtyczka, stalowy płaskownik 
(300 mm).
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Montaż vario cool e & r

czujnika pick-up

czujnik pick-up  
               (przy podbieraczu)

mostek
(w kabinie kierowcy)

przepływomierz 
3 - 24 l/h

lub 
10 - 100 l/h

izolowany 
zbiornik

12 V pompa 
zanurzeniowa

piłeczka do 
mieszania

filtr przepływowy pojedynczy 
nośnik dyszy 
(vario cool e)

lub

belkę 
opryskiwacza 
(vario cool r)

elektr. sterownik z 
przyłączeniem do źródła prądu

vario cool box
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pompa zanurzeniowa (12 V)
ręczny włącznik i wyłącznik

filtr przepływowy
przepływomierz

pojedynczy nośnik dyszy  
(włącznie z dyszami)

wspornik dyszy zamontowany na 
wieży

zamontowany magnetyczny 
przełącznik pick-up

Urządzenie nie działa?  
Wymienić bezpiecznik we wtyczce jednostki sterującej!

1. Poluzować nakręt-
kę, w przeciwnym 
razie jeśli się odkręci 
środkową część, dru-
ty kabla się poskrę-
cają.

2. Odkręcić  
środkową część 
wtyczki (w lewo).

3. Ostrożnie wycią-
gnąć oprawkę bez-
piecznika z obudowy 
i wymienić bezpiecz-
nik (max. 10 A, w 
zestawie znajduje 
się zapasowy bez-
piecznik). Ponownie 
zamontować wszyst-
ko w odwrotnej 
kolejności.

 vario basic

Zestaw vario
Wybierz żądany zestaw! W razie potrzeby dostępne są również  
poszczególne elementy (ceny na żądanie).

 vario cool e  vario cool r

pojedynczy nośnik dyszy
(włącznie z dyszami)

belka opryskiwacza
(włącznie z dyszami)

pompa zanurzeniowa (12 V), elektr. sterownik
przepływomierz, filtr przepływowy
czujnika pick-up, zestaw vario cool

Korzystna alternatywa:




