
Frugtavler Hans Aage Kofoed i
Vejrup fik før påske ombygget
sin 1.000 liters Schaumann
sprøjte fra 1975 med udstyr fra
det svenske firma Bifo Produkter
AB. Inspirationen hertil fik han fra
maskinudstillingen i Årslev i maj
2002, hvor Folke Persson fra
Bifo Produkter, præsenterede en
traditionel Schaumann sprøjte
med udskiftet teknik, så den
bedre modsvarer moderne krav
til sprøjteudstyr. Hans Aage
Kofoeds sprøjte er den første
ombyggede Schaumann sprøjte
i Danmark, men i Sverige er der
indtil nu ombygget otte styk.
Den ombyggede sprøjte er i alt
væsentlighed en helt ny og
anderledes fungerende sprøjte.
Al indmaden er afmonteret, og
der er installeret ny pumpe, nyt
dysesystem med valgfrihed mel-
lem fire forskellige dyser, elek-
trisk betjening af ventiler og tryk,
rentvandsbeholder til rengøring

og skyl af dyser samt sprøjte-
tank.

Væsentlige forskelle
I forhold til den traditionelle
Schaumann sprøjte byder den
ombyggede sprøjte på flere
væsentlige forskelle:
Drift af pumpe og blæser er
adskilt, så omrøring under
opblanding af sprøjtevæske kan
foretages med afkoblet blæser.
Pumpen er en hydraulisk 3-
cylindret stempel-membranpum-
pe, som drives af traktorens
hydraulik med en kapacitet på
135 liter i minuttet og et tryk på
maksimalt 20 bar. Blæseren
drives som før af traktorens
PTO. Der er væskeomrøring,
som er uafhængig af PTO. 
I stedet for den traditionelle

Schaumann luftforstøvningsdyse
placeret i blæseråbningen er der
monteret 2 x 5 styk karrusel-
dyser monteret med fire forskelli-
ge Albuz dyser per karrusel med
lukkemulighed og drypstopventil.
Karruseldyserne er monteret på
siden af blæseråbningen, såle-
des at sprøjtekeglen lukker,
inden den bliver fanget af luft-
strømmen. Det giver en meget
ensartet fordeling af sprøjte-
væsken. De fire dyser af forskel-
lig størrelse gør det nemt at skif-
te fra eksempelvis små æble-
træer til store kirsebær og af-
blænde de øverste dyser til sol-
bær. Ikke noget med at skrue
(fastgroede) dyser af og på, når
der skal blændes af eller skiftes
størrelse. Men man går glip af
Schaumanns unikke og meget

fleksible væskedosering. Da for-
støvning af sprøjtevæsken er
afhængig af væsketrykket alene,
giver det kun et lille spillerum for
dosering via væsketrykket, men
det opvejes af valget mellem 4
dyser. 
I motorrummet er der indbygget
3 x 30 liter vandbeholdere, så
det er muligt at gennemskylle
dyser og sprøjtetank i marken,
hvilket er en stor fordel ved
afbrud i arbejdet eller før skift til
andre midler, eksempelvis fra
insekt- til svampemidler. 
Sprøjten styres fra traktoren med
et betjeningspanel med trykma-
nometer, hvorfra man kan regu-
lere tryk og lukkeventiler samt
sideskift. 

Fungerer i praksis
Hans Aage Kofoed har brugt
sprøjten hele foråret, og han
synes den har fungeret fuldt til-
fredsstillende. Hans Aage Ko-
foed fremhæver især afkobling
mellem blæser og omrøring
under opblanding samt karrusel-
dyserne som de største fordele.
Desuden er det blevet nemmere
at dosere mere præcist, og han
kan nu også let rengøre sprøjten
uden at gøre tanken ren.
Folke Persson oplyser, at prisen
for ombygningen, som finder
sted på hans værksted i Mörap
ved Hälsingborg, er 30.000
svenske kroner.
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Tidligere frugtavler, svenske-

ren Folke Persson, tilbyder

frugtavlere i Danmark og

Sverige at modernisere ældre

modeller af Schaumann

sprøjter, så de får tidssvaren-

de sprøjteteknik. Tilbuddet

virker tillokkende, ikke

mindst på grund af den lave

kurs på svenske kroner.

NYT DYSESYSTEM – Dyserne er
placeret udenfor luftstrømmen på
blæserskærmens forside.

MODERNISERING – Folke Persson i færd med at montere og forbinde slan-
ger fra pumpe til ventiler Drypstopventilen sidder midt i dysekarrusellen.

FINGERSNILD – Tidligere frugtavler
Folke Persson fra Sverige har udvik-
let et ombygningssæt til den gamle
type af Schaumann sprøjter.


