Simplicity and Craftsmanship

Empas B.V.
Kruisboog 43
3905 TE Veenendaal
The Netherlands

IBAN NL98RABO0395135842
Swiftcode RABONL2U
BTW NL0075.72.992B01
KVK Utrecht 30075207

+31(0)318 525 888

info@empas.nl

Bij de aankoop van een Empas spuitwagen zijn er een aantal zaken belangrijk om rekening mee te houden. Aan de
hand van enkele vragen krijgt u een indicatie welke spuitwagen het beste bij uw wensen past.
Waarmee wilt u spuiten?

Wilt u spuiten met een spuitboom of met een spuitgeweer? Voor grotere oppervlaktes is een spuitboom een

goede keus. U kunt kiezen uit een horizontale of een verticale spuitboom. Een spuitgeweer is handig bij het spuiten
van kleine oppervlaktes en precisiewerk.

Wat is de lengte/hoogte van het gewas?

Om de juiste spuitboom te kunnen adviseren, is het noodzakelijk dat u de hoogte van het gewas weet. (Bij verticaal
spuiten doppen op 35cm afstand, bij horizontaal 50 cm)

Nu kunt u het aantal liters per minuut bepalen door te kijken in de vloeistofafgiftetabel, daarna kunt u het aantal

doppen vermenigvuldigen met het aantal liter per minuut, nu weet u de totale liters per minuut om de juiste pomp
uit te kiezen. * zie welke pomp wilt u gebruiken.

Wat is de lengte en breedte van het te spuiten pad? Liggen er buizen? Zo ja, wat is de h.o.h. maat?
Aan de hand van de lengte van het pad bepalen we de lengte van de slang.
Wat is de lengte van het hoofdpad?

De lengte van het hoofdpad bepaalt de lengte van de slang op de haspel. Hoe langer het hoofdpad, des te langer
de slang is. (zie tabel drukverlies per 10 meter slang)
Hoeveel hectare wilt u spuiten?

Aan de hand van deze informatie kunt u de grootte van de vloeistoftank bepalen. De vloeistoftank is verkrijgbaar in
diverse groottes van 60 tot 2000 liter.
Welke haspel wilt u gebruiken?

Bij de keuze van de haspel is voornamelijk gebaseerd op persoonlijke behoefte. Wij raden klanten die grote
oppervlaktes spuiten een veer- of elektrische haspel aan in verband met langere slangen. Wij hebben

handhaspels, veerhaspels en elektrische haspels. Met de haspelcalculator kunt u beoordelen welke haspel het
beste bij u past bij de gewenste hoeveelheid slang.
*Welke pomp wilt u gebruiken?

U kunt kiezen voor een membraan- of een plunjerpomp. Een membraanpomp is geschikt voor dikkere vloeistoffen,
onkruid- en krijtvloeistoffen. De plunjerpomp is te gebruiken bij hogere drukken en is zeer geschikt voor de
tuinbouw.

Wat is de gewenste grootte van de vloeistoftank?

De grootte van de vloeistoftank is onder andere afhankelijk van het te spuiten oppervlakte én hoe vaak u wilt
tanken. De vloeistoftank is verkrijgbaar in 60, 120, 200, 400, 600, 1000, 1500 en 2000 liter.

Weet u dankzij deze vragen welke spuitwagen het beste bij u past? Of wilt u samen met een van onze collega’s de
vragen beantwoorden? Wij helpen u graag verder!
www.empas.nl
Disclaimer: De bovenstaande tekst geeft een indicatie van welke spuitwagen u nodig zou kunnen hebben. Aan het gebruik van deze informatie kunt u geen
rechten ontlenen. Tevens blijft u in alle gevallen verantwoordelijk voor mogelijke beslissingen en/of handelingen die u onderneemt na kennis te hebben
genomen van de verstrekte informatie.

