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MANUAL DE UTILIZARE

Vârf de lance cu duză MR1,5 

Lance telescopică fără mâner

Supapă de siguranță 

Lance telescopică cu mâner

Piuliță piston, cu garnitură

Piston complet
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R010mx (s)

R01mx (s)

Z12/15 (V)

ZT11aU

T5C (V)

R03dt

R020j (V)

RP10 (B) (C)

RP24

RP41

RP22

RP11

RP11a

ZT4

RP17

RP18

RP12

RP20

M75g

RP19

M201

M204

RP16

RP21

 R73nx50

R73mx60

R103

R44

R02j

R40
R81f

R80f

T26C (V)

R13t
M08_12

R114

R64

R115_1.5
R43a (V)

R48a

R50

R26
R13n

R100

M81

M80

R106
R109

R107

Rezervor

Baza rezervorului

Capacul de fixare al bazei

Pâlnie cu filtru

Capacul rezervorului

Piulița pistonului

Piston

Mixer

Capacul sferei

Coșul pistonului jumătate – 

Capacul ruluifilt

Sferă de sticlă

Curea de fixare

Maneta de acționare

Suportul manetei

Manetă din oțel

Dop

Tub de lnce diam.,  12 mm

Tub de lnce diam. 8,   mm

Piuliță de închidere diam.,  8 mm

Buton declanșare

Mâner cu supapă de alimentare  

Filtru

Ștuț conic

Capacul ștuțului

Furtun

Arcul furtunului

Tub de aborție

Corpul duzei

Capacul duzei

Capac de 1.5 pentru MR
Piston cu garnituri o-ring

Arc

Capac cu gaură

Capac M-16

Arc

Suport supapă de siguranță

Garnitură

Garnitura capacului de rezervor

Inel de închidere

Inel telescop

Inel de închidere lance

Tampon

Pană
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R112

R105

R104 (V)

R47c (V)

R41

R108 (V)

R116 (V)

R42 (V)

M11

O-ring 100x3

O-ring 50x5

O-ring 35x5

O-ring11,3x2,4

O-ring 10x2

O-ring 8x2

O-ring 5,3x2

O-ring 3x2

Corp din alamă, diam. 3 mm
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Mâner cu supapă de alimentareP  OMPĂ TIP
RUCSAC



1. Copiiilor, femeilor însărcinate, persoanelor care iau medicamente care 
limitează puterile de concentrare sau au consumat alcool le este interzis să 
opereze pulverizatorul.

2. Pentru operarea inițială folosiți apă curată pentru a testa pulverizatorul.
3. Atunci când se lucrează cu substanțe chimice (de asemenea, în timpul 

preparării de lichide și distrugerea ambalajelor), este necesar să se poarte 
îmbrăcăminte de protecție (cizme de cauciuc, mănuși, o haină, o acope-
ritoare de cap și o mască).

4. Este interzis să lucreze cu substanțe chimice pe stomacul gol și să se mă-
nânce sau să bea în timpul lucrului. Este interzis să bea alcool cu o zi 
înainte și o zi după lucrul cu substanțe chimice.

5. Este interzis să se toarne resturile de lichid  rezervoare de apă deschise în
sau stații de epurare biologică. Aceste note se aplică, de asemenea, la apa 
de a or după curățarea recipientului și alt  părți ale pulverizatorului.

6. Pulverizator  de intretinere trebuie predat utilizare.ul după 
7. În caz de otrăvire contactați imediat medicul.
8. Persoanele care lucrează cu ajutorul pulverizatorului trebuie să respecte cu 

strictețe toate recomandările privind pachetul de agenți de pulverizare.
9. Este interzis să lucreze folosind pulverizato r  neetanșe sau .se a e  incomplete
10. Toate operațiunile trebuie să se facă după decompresia pulverizator.
11. e spală temeinic pulverizatorul după fiecare utilizare și mai ales înainte de S

a face .întreținerea
12. Este interzisă utilizarea pulverizatorului în alte scopuri decât cele prevăzute 

în manualul de utilizare.
13. Depozitați pulverizatorul gol și curat și mai ales în timpul iernii asigurați-vă 

că nu există resturi de lichid în recipient sau lance.în 
14. face presiunea de lucru este o pompă plasată în Singura parte care 

interiorul containerului - este interzis să folosească orice alte 
dispozitive în acest scop !!!

15. Este interzis să  cu substanțe chimice inflamabi-pulverizați ușor 
cu ble sau substanțe care pot provoca o explozie de ex. enzină, 

solvenți.
16. Modificări  pulverizatorul  sau utiliz  acestuia le aduse ui a ării neconforme ale 

poate duce la otrăvirea oamenilor sau animalelor, poluarea mediului, dete-
riorarea pulverizatorului sau accidente.

17. După terminarea lucrului, schimb  hainele (hainele de protecție trebuie ați-vă
să fie curățate), spălați-vă pe mâini, f ț , gur  și gât și curățați nasul.a ă ă

18. După terminarea lucrului, lichidul rămas trebuie diluat de zece ori cu apă 
curată și pulverizată pe aceeași suprafață ca și mai înainte.

19. După terminarea lucrului, pulverizatorul trebuie să fie golit și bine clătit cu 
apă. Apoi ar trebui să fie pompat gol și aerul suflat după deschiderea în , 
supapei R020j.

20. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru daunele cauzate prin 
nerespectarea acestor recomandări.

21. Pulverizatorul trebuie să fie depozitat gol și n presurizat.e
22. Pulverizatorul trebuie depozitat în locuri sigure, securizat de persoane 

neautorizate, în special copii.de 

Containerul este fabricat din material plastic. În partea superioară se află un 
orificiu filetat acoperit de un capac. La alimentare există o sită. In partea de jos 
a containerului este instalat un pivot al pârghiei pompei. Pârghia este conectat 
printr-un fir cu pistonul pompei. Pentru a asambla pulverizatorul puneți țeava 
de aspirare în interiorul pompei și înșurubați furtunul la pompă. La celălalt 
capăt al furtunului înșurubați lancea la mâner.
După umplerea recipientului cu lichid printr-o sită și luând-o pe spate, lancea 
ar trebui să fie luate în mâna dreaptă, iar mânerul pârghiei pompei la mâna 
stângă. Atunci când se deplasează maneta în sus și în jos, se deplasează 
pistonul pompei în mișcare de alunecare. Atunci când se mișcă în sus se 
aspiră lichid la cilindrul pompei și atunci când se deplasează în jos împinge 
lichidul în crearea presiunii spre afara din pompă.

POMPĂ DE STROPIT
TIP RUCSAC

Pulverizatorul este destinat pentru tratamente de combatere a dăunătorilor
și de pulverizare cu îngrășăminte în răsadnițe, sere,
pe plantațiile de legume și flori și de pe câmpuri mici.

MANUAL DE UTILIZARE

3. FABRICARE ȘI MOD DE UTILIZARE

2. CONȚINUTUL PACHETULUI 

În fiecare cutie în care este ambalată pompa Titan pot fi găsite următoarele 
elemente:

1. Recipient complet cu o pompă și manetă.
2. Furtun cu piulițe, un tub de aspirare și o supapă de alimentare integrată cu 

mânerul lancei.
3. Lance telescopic cu duză reglabilă MR 1,5 mm
4. Un pachet de piese de schimb, garnituri suplimentare și picurător de silicon
5. Ghid de utilizare cu un card de garanție.
Noi mai putem oferi, de asemenea, o versiune a pompei Titan cu garnituri 

Viton și telescopic  fabricat  din oțel inoxidabil.lance ă ă

8. CONDIȚII DE GARANȚIE ȘI REPARAȚII

1. DATE TEHNICE

10. DEMONTARE ȘI LUBRIFIERE

9. SERVICERECOMANDĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI 

După terminarea lucrului și curățarea pulverizatorului trebuie luate următoa-
rele operații pentru a asigura funcționarea pe termen lung:
1. Deșurubați furtunul din mâner, scoateți filtrul R40, curățați-l la apă și apoi 
puneți-l înapoi.
2. Desfaceți piulița R50 din mâner, scoateți supapa de alimentare și arcul din 
piston, curățați, lubrifiați cu picurătorrul de silicon și instalați înapoi.
3. Desfaceți piulița duzei R64, scoateți duza, spălați-o și puneți-o înapoi.
4. Se recomandă ungerea garniturii R104 a pistonului pompei. Pentru a face 
acest lucru, scoateți PIN-ul (pe deesen nr.44), scoateți cablul de pârghie a 
pompei M201 de la pompa, deșurubați piulița RP11a a pompei, scoateți 
pompa, demontați mixerul RP17, scoateți pistonul din coșul de piston și 
lubrifiați garnitura. Asamblați totul înapoi din nou.

0.5 - 1.0 litr/min 
0.3 MPa   (3 bar)

 
Capacitate totală
Capacitate de lucru
Debit mediu
Presiune maximă
Greutate netă
Dimensiuni

 
18.30 l
16.00 l

4,00 kg 
180 mm x 410 mm

 x 610 mm

Model

Compan  Marolex Sp. z o. o. ia își rezervă dreptul de a modifica anexele incluse în 
pachet cu alte componente.

Pulverizatoarele folosite o singură dată pentru pulverizarea 
pesticidelor nu mai pot fi folosite pentru orice alt scop!

6. INSTRUCȚIUNI TEHNICE

Titan 12 Titan 16 Titan 20 
14.00 l
12.00 l

4,00 kg 
160 mm x 390 mm

 x 610 mm

 
22.00 l
20.00 l

4,20 kg 
205 mm x 410 mm

 x 610 mm

4. RECOMANDĂRI DE ÎNTREȚINERE

1. Nu se recomandă să se umple r  peste capacitatea de lucru.ezervorul
2. Pulverizatorul trebuie să fie depozitat într-un loc umbrit, la temperaturi de 

peste +4 grade.
3. În timpul lucrului cu Titan trebuie să respectați normele de securitate și de 

igienă și urmați cu strictețe instrucțiunile date cu privire la pachetul de pro-
duse chimice aplicate.

4. După terminarea lucrului, pulverizatorul trebuie să fie golite și bine clătite cu 
apă. Filtrul din interiorul mânerului trebuie să fie scos și curățat. Atunci când 
pulverizatorul este complet asamblat, pompa  i sufla  aerul prin .ți ș ți acesta

5. Resturile lichidului din în lance iarnă poate  congela rămas peste se poate la 
temperaturi minus, se extinde și poate deteriora supapa sau mâner .ul

7. ADAPT  AREA PENTRU UTILIZATORI PE MĂNA STĂNGĂ

Versiunea pe care ați cumpărat-o este potrivită pentru utilizatori pe mâna 
dreaptă. Cu toate acestea, producătorul proiectat pulverizatorul astfel încât să a 
facă posibilă adaptarea dispozitivului pentru utilizator stângaci. Aceasta se și 
poate face de către utilizator însuși  ace t  sunt pașii de urmat:iar ș ia
-  (nr. 44);Scoateți cuiele
- Trage  întregul set de pârghi  (M201, RP16, M204) în afara bazei recipientului ți i
și a pompei;
- Deșurubați cele două piulițe de : piuliț  recipient  nr. RP11 (cu sita) deasupra a ului
și piulița pomp  nr. RP11a (cu întregul set pompă) și  locurile;ei inversați-le
- Fixați joystick-ul de pe partea opusă a containerului și fixați-l cu .cuiele

Prudență!
Când maneta pompei este blocată în timpul lucrului, aceasta înseamnă că 

presiunea maximă a fost atinsă și  pompare suplimentară va duce la deschi-o
derea supapei de siguranță. În cazul în care duza nu funcționează bine, în 
ciuda presiunii maxime în pomp  poate fi cauzată de scurgeri de informații ă,
prin elemente non-ermetice. Într-un astfel de caz piulițele furtunului R80f de 
la pompă și mânerul trebuie să fie verificate,  urubate în mod să fie înș
corespunzător și nu există scurgeri.

În cazul în care problema cu duza încă mai există, tubul de aspirare, trebuie să 
fie verificată după cum s-ar putea cădea de la furtunul de montare R81f. 
Pentru a instala tubul de aspirare, trebuie luate următoarele operații:

- Goliți pulverizatorul de orice lichid rămas;
- Elibera  presiunea din pomp  trăgând supapa de siguranță afară;ți ă
- Deșurubați piulița furtunului R80f la pompă;
- Rotiți recipientul cu susul în jos, astfel încât conducta de aspirare va c dea ă

din container. Atenție: Aveți grijă ca resturile de lichid de lucru v  curge, de și or
asemenea;

- țeava de aspirare în  R81f apoi împingeți  în furtun,  Puneți ștuțul -l puneți
capacul ștuțului acestaR80f pe  și înșurubați la pompă.

agrafă reglabilă

desfacere

agrafă
reglabilă

desfacerea curelei

fixare pe șold

Schema – prinderea curelei și a agrafei

5. RECOMANDĂRI DE PROTECȚIA MUNCII

1. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data cumpărării.
2. Pulverizatoare cu resturi chimice nu vor fi reparate.
3. Reclamația trebuie depusă la vânzătorul de unde ați cumpărat pulverizatorul.
4. Creanțele vor fi acceptate doar după afișarea părții defecte sau descrierea 

completă a defecțiunii.
5. Numărul de reparații după care vânzătorul nu poate refuza să facă schimbul 

pulverizatorului cu unul nou (în cazul în care defectul persistă) este 3.
6. Operațiunile legate de exploatarea pulverizatorului și descrise în manual nu 

sunt tratate ca reparații de garanție.
7. Producătorul nu va accepta cererea dacă au existat modificări în reglarea 

presiunii sau stocarea, exploatarea, întreținerea produsului nu s-au făcut în 
conformitate cu manualul.

8. Daunele mecanice cauzate de către utilizator nu fac subiectul reclamației. 
Părțile deteriorate pot fi schimbate, dar costurile sunt suportate de utilizator.

9. Reparațiile de garantare trebuie făcute folosind întotdeauna piese originale 
Marolex.

Pulverizatoarele deteriorate, care nu mai sunt potrivite pentru reparații, ar 
trebui să fie utilizate în așa fel încât să nu polueze mediul înconjurător.
Elemente din plastic ar trebui să fie reciclate și curățite, precum și 
componentele metalice.

1.

2.

3.

4.

on container

on container

Nr  . simbol semnificație amplasat

pe ambalajtableta

11. SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ

Indică posibilitatea unui pericol nespecificat.

Consultați manualul înainte de începerea
lucrului.

Pericol de intoxicare. Este interzis să
mâncați și să beți în timpul utilizării

Producător: Importator pentru România:

Duzele marcate: MR1.0, MR1.5 sunt incluse cu pulverizatoarele Titan. Celelalte duze pot 
fi achiziționate în kituri de la distribuitorii nostri sau in e-shop: http://marolex.com.ro

MR1.0
MR1.5
MR2.0
MF2.110
MF3.110
MF4.110
MF4.45
MF5.30

~ litr /min.0,40 i

0,60 ~ litr /min.i

0,80 ~ litr /min.i

0,80 ~ litr /min.i

1,15 ~ litr /min.i

1,65 ~ litr /min.i

1,10 ~ litr /min.i

1,60 ~ litr /min.i

jet cu unghi
reglabil

jet plat

3 duze
kit

Z09j3

5 duze
kit

Z09j5

7 duze
kit

Z09j7

 . 0.35 MpaDUZE Presiunea de stropire 

verde
 verde gălbui

roșu
galben
albastru
roșu
roșu
maro

c lo ru a eduza debit
lichid

tipul duzei

jet plat, duză cu  
metalinsserție ică

pe ambalaj

NOR TECHNIK SRL

Vlaha 346, jud. Cluj
0748 830343, 0755 515732 

office@marolex.com.ro


