
va
rio

 b
as

ic
  –

  m
on

ta
ge

va
rio

 b
as

ic
  –

  m
on

ta
ge

vario basic 
montage

De vario basic set bevat:

 ▪ 12-volt dompelpomp voor onderwatergebruik

 ▪ lijnfilter

 ▪ luchthoeveelheidsmeter

 ▪ manuele aan/uit-schakelaar  
(indien geen elektrische besturing is geselecteerd) 

 ▪ sproeikop

Aanvullend verkrijgbaar
 ▪ elektrische besturingseenheid  
(in plaats van manuele schakelaar)

 ▪ pick-up sensor

 ▪ brede sproeibalk voor balenpersen / opraap-wagens

 ▪ vario cool set
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doorstroom-
meter 

3 - 24 l/u
of

10 - 100 l/u

tank (niet 
inbegrepen)
12-Volt 
dompelpomp

leidingsfilter
vario basic
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brug
(in de bestuurders-

cabine)

pick-up sensor (opener)
magneetschakelaar 

(aan de pick-up)
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Regeleenheid 

met  
stroomansluiting

Leg de kabels zo dat 

ze niet gekneld of 
doorgeschuurd worden!

vario cool set
De geïsoleerde tank beschermt de 
melkzuurbacteriën tegen de hitte. 
Het heeft een capaciteit van 19 l,  
de deksel is vastgezet met expan-
sielussen. De bevestiging op de 
machine gebeurt individueel.

De mengkogel wordt aan de tank 
toegevoegd. Door de constante 
beweging van de machine draait 
deze rond in de oplossing en zorgt 
voor een permanent mengproces.

Voor het gekoelde transport van 
de inkuilmiddelen in de zakjes / 
blikjes, in de vario cool box,  
worden er twee koelelementen 
bijgeleverd. Nadat het inkuilmiddel 
is gemengd adviseren wij een koe-
lelement in de tank te plaatsen.

De stabiele garde en het doseer-
plan maken de set compleet.

12-volt 
dompelpomp voor 
onderwatergebruik
De pomp wordt 
aangesloten op de 
schakelaar (of op de 
besturing). De pomp heeft 
geforceerde ventilatie 
en kan veilig drooglopen 

(10 - 15 min). De slangaansluiting 
kan onder mechanische belasting 
worden gebruikt en moet met 
zorg behandeld worden. Let erop 
dat de pomp de bodem van de 
tank bereikt. De voedingskabel 
mag niet onderworpen worden 

aan trekbelastingen bij de 
aansluiting van de pomp. Anders 
wordt de afdichting van de pomp 
aan de motor onttrokken en komt 
er water bij de motor.  Let bij het 
aansluiten of dat de polariteit van 
de kabels correct is, anders zuigt 
de pomp het inkuilmiddel niet 
aan:

rood & bruin met blauw  
en blauw & zwart  
met bruin  
aansluiten!
5 meter slang is bij de 
levering inbegrepen
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Leidingsfilter
Het filter zorgt voor de 
verstoppingsvrije functie 
van de debietmeter en 
sproeiers. Deze moeten regelmatig worden 
geopend voor reiniging en doorgespoeld 
worden met helder water.

Pick-up sensor (opener)
De pick-up sensor zorgt ervoor dat  
de dosering wordt onderbroken  
zodra de pick-up wordt opgeheven 
(bochten, road trips). 

Op de ene aansluiting, de 
magnetische schakelaar behoort tot 
de pick-up. Monteer de 3 magneten 
tegenover de magneetschakelaar 
op de pick-up. Als de pick-up is 
uitgeschakeld, maakt het magneetveld 
contact en de pomp loopt. Het duurt 

ca. 5 sec. tot de dosering plaatsvindt. 

  solenoïde = 
stroomkortsluiting 
indien pick-up 
hieronder  
= pomp aan

De andere poort moet op een goed 
bereikbare positie worden aangeslo-
ten voor de brug die is meegeleverd. 
Wanneer de brug is gemonteerd werkt 
de pick-up sensor niet. De pomp draait 
dan zonder onderbreking.

  kap = brug  
= overbrugging van de  
pick-up sensor  
= permanente pompen

Als u een pick-up 
magneetschakelaar aansluit, 
verwijder de kap met de 
overbruggings-kabel lus!

Inclusief 3 m kabellengte,  
3 magneten, schroefmateriaal, platte 
stekker en vlak ijzer (300 mm) voor 
bevestiging.
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Tank
Elke schone container kan als tank 
worden gebruikt. Wij adviseren 
het gebruik van de vario cool.  

(Om ervoor te zorgen dat de pomp 
volledig wordt verwijderd, moet 
u ervoor zorgen dat de pomp de 
bodem van de tank bereikt).

sproeikop

sproeibalk  
voor 

balenpersen / 
opraap-wagens

Om te voorkomen 

dat de componenten 

aan elkaar plakken en er 

een biofilm (slijmlaag met 

bacteriën, schimmels en 

virussen) ontstaat, moet 

na gebruik een reinigings-

cyclus met helder water 

worden uitgevoerd! Met 

andere woorden door-

spoelen!

Doorstroommeter  
(optioneel verkrijgbaar  
in twee maten)

De doorstroommeter  
heeft een weergave  
bereik  van 3 - 24 per l/h  
of 10 - 100 per l/u.  
Met behulp van de 
bijgeleverde slangklemmen 

vrij monteerbaar, indien mogelijk 
binnen het zicht van de machinist. 
De debietmeter moet altijd 
verticaal (rechtop) gemonteerd 
worden. Het wordt aanbevolen 
om het apparaat na de montage  
uit te proberen, om de dosering 
aan te passen indien nodig 
(sproeibeeld).

Manuele aan/uit-
schakelaar  
(indien geen elektrische besturing 
is geselecteerd)

De aan/uit-schakelaar wordt 
tussen de pomp en de voeding 
geïnstalleerd. Het wordt gebruikt 
om de pomp aan en uit te 
schakelen.

Sproeikop
De bajonetmoer 
op de nozzle 
carrier maakt 
het mogelijk 
om de nozzles 

snel te verwisselen. Een inge-
bouwd terugslagventiel verhindert 
nadruppelen. De wissel tussen 
de sproeiers zorgt ervoor dat u 
een optimaal sproeipatroon kunt 

vinden. Vóór het eerste gebruik 
van de pomp, het terugslagventiel 
openen.

Sproeiers: 
 ▪ metaal (doseringen van 4 - 8 l/u) 
 ▪ kunststof blauw of oranje  
(doseringen  
van 8 - 17 l/u)

Sproeibalk

De sproeibalk kan optioneel 
met 4 spuitmonden worden 

gebruikt. Meegeleverd worden 
2 bajonetkoppen, waarmee men 
de mondstukaansluitingen kan 
aansluiten, om een optimaal 
sproeibeeld te behouden. Een 
ingebouwd terugslagventiel 
verhindert het nadruppelen. Vóór 
het eerste gebruik van de pomp, 
het terugslagventiel openen.

Aanvullend verkrijgbaar

Leveringsomvang vario basic

Elektrische sturing
Voor een zeer nauwkeurige dose-
ring wordt de besturingseenheid 
tussen de pomp en de ingebouw-
de voeding bijgeleverd. De pomp 

schakelt dan automatisch aan en 
uit en regelt de regeling van de 
luchthoeveelheid zonder problemen.  
Het moet worden geïnstalleerd 
in de cabine van de bestuurder. 
(Eenvoudige montage door middel 
van een magneet aan de achter-
zijde van de controle-eenheid.) 
Spanningen van meer dan 12 volt 
kunnen het apparaat beschadigen!
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Tel.: +49 4262 - 20 74 -913 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19 ▪ nl@jbs.gmbh ▪ www.jbs.gmbh
joachim behrens scheessel gmbh ▪ Celler Straße 60 ▪ D-27374 Visselhövede

vario sets
Kies uw gewenste set! Indien gewenst zijn er ook individuele  
componenten beschikbaar (prijzen op aanvraag).

dompelpomp (12 V)
manuele aan/uit-schakelaar

leidingsfilter
doorstroommeter

sproeikop  
(incl. sproeikoppen)

 vario basic  vario cool e  vario cool r

sproeikop
(incl. sproeikoppen)

sproeibalk
(incl. sproeikoppen)

dompelpomp (12 V), regeleenheid
doorstroommeter, leidingsfilter

pick-up sensor, vario cool set




