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PARTNERS IN INDONESIA

PENDAHULUAN

SA15
dengan piston dan cylinder di

dalam tangki untuk perlindungan maksimal
lubang pengisian

sesuai

SA15 HARUSDIBACA

SA15

adalah yang sesuai untuk berbagai kebutuhan pertanian dan perkebunan.
Alat penyemprot dirancang dengan kuat dan mudah dirawat

, tali pengikat yang nyaman, tali pengikat
pinggang untuk kemudahan penggunaan, yang lebar dan saringan untuk
keamanan operasi pengisian dan tangki 15 liter yang dirancang punggung operator
sehingga lebih aman dan nyaman. Penyemprot dapat digunakan dengan tuas tangan bagian kanan
atau kiri.

Dirancang untuk pemakaian herbisida, insektisida dan fungisida penyemprot dilengkapi dengan
berbagai jenis nosel yang sesuai dengan operasi penyemprotan.

Manual ini dirancang untuk membantu anda mendapatkan hasil terbaik dalam menggunakan
Penyemprot dan sebelum pertama kali digunakan.

Jika masih baru maka harus dibuka dan dirakit untuk digunakan. Periksa apakah anda telah
mendapatkan komponen-komponen seperti yang diperlihatkan dibawah ini.

Knapsack Sprayer
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PEMASANGAN

Sekrup gagang pompa seperti pada gambar pada
sisi tangan kiri atau kanan sesuai dengan operator.

Pasang bagian ujung bawah “spray lance” pada
“CF Valve” dan ulir betina dari CF Valve pada
“Trigger Valve”, pastikan “100 mesh filter”
d ipasang pada “Tr igge r Va lve” dan
sambungannya terkunci kuat dan aman.

Pastikan bahwa sambungan selang di atas
“Cylinder” dan “ Trigger Valve” terpasang
dengan kuat.

Lepaskan kantung yang berisi nozzle tambahan,
seal dan oring tambahan dari saringan tangki dan
simpan di tempat yang aman. Lepaskan “cylinder
cap” (suku cadang no 8376R) dan lumuri dengan
pelumas (minyak sayur) pada “felt washer”

PEMILIHANNOSEL

SA15

Dalam operasi penyemprotan penting sekali untuk menggunakan nosel yang tepat untuk
memastikan mendapatkan jangkauan yang baik dengan meminimalisir penyimpangan semprotan
tak terkendalikan.

Nosel-nosel yang berbeda akan memberikan pola dan ukuran “droplet” penyemprotan. Sebelum
pertama kali menggunakan alat penyemprot disarankan untuk mengisi tangki setengahnya dengan
air dan pompa sistem tanpa menggunakan nosel untuk menghilangkan serpihan yang dapat
menyumbat nosel.

dilengkapi dengan berbagai jenis nosel. Gunakan tabel dibawah sebagai panduan memilih
dan memasang nosel yang paling sesuai dengan pemakaian semprotan yang disediakan.
(Perhatikan bahwa tidak semua yang terdaftar disini diberikan dengan setiap alat penyemprot).

Untuk mendapatkan manfaat seoptimal mungkin, periksa keausan nosel. Ganti nosel jika alirannya melebihi 10%
dari tingkat alirannosel yangDitetapkanatauganti nosel setiap3bulanpenggunaan.

adisibreHadisitkesnIadisignuFlesoNsineJ

Deflektor Kuning

Deflektor Merah

Kerucut kuning
berongga

2

NOTA



KALIBRASI

SA15,Sebelum menggunakan alat penyemprot harus dikalibrasikan terlebih dulu menggunakan
air. Hal ini sangat penting karena kalibrasi yang akurat memastikan takaran dosis yang tepat pada
pemakaian produk. Kalibrasi yang buruk dapat menyebabkan dosis yang berlebihan atau
kekurangan dosis yang keduanya sama sekali tidak terpakai.

Proses kalibrasi melibatkan pengukuran tiga faktor yang saling terkait yang menentukan volume
semprotan yang terpakai oleh alat penyemprot; curah, lebar semprotan dan kecepatan berjalan.

MEMASANGNOSEL

PENGATURANTALI PENGIKAT

Pasang nosel hingga tutup nosel dan
kencangkan seperti ditunjukkan pada gambar.
Pastikan sil dalam keadaan baik. Jika sil rusak
maka harus diganti jika tidak nosel akan
bocor. Jika memasang nosel deflektor atau
n o s e l k i p a s d a t a r p a s t i k a n a r a h
pemasangannya sudah benar. Bukaan pada
deflektor harus mengarah ke depan dan kipas
datar pada sudut yang tepat menuju arah
lintasan.

Jika alat penyemprot dilengkapi dengan
Constant Flow Valve (CFV) maka katup ini
harus dipasang pada pelatuk/ujung seperti
ditunjukkan pada gambar.

Dengan alat penyemprot pada punggung anda
dan diisi sehingga siap untuk penyemprotan
atur panjang tali pengikat sesuai kenyamanan
seperti pada gambar. Untuk mendapatkan
kenyamanan terbaik gunakan tali pengikat
pinggang seperti pada gambar. Jika tali
pengikat disesuaikan dengan tepat maka alat
penyemprot akan sangat nyaman digunakan
pada punggung anda dengan berat bertumpu
pada panggul anda.
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Banyaknya isi ransel
yang dibutuhkan per hektar

Volume produk yang
dibutuhkan per hektar (dari
label produk)

Volume produk (ml) yang
Dibutuhkan per ransel

l/menit

l/menit liter/hektar

liter ransel

ransel

m/menit

m/menit m

m

1000
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1

1

LAJU ALIRAN
TERUKUR

KECEPATAN
JALAN
TERUKUR

LEBAR
PETAK
TERUKUR

TOTAL
VOLUME
SEMPROT

LEMBAR KERJA KALIBRASI

Gunakan lembar ini untuk membantu membuat perhitungan kalibrasi. Isi kotak dan pindahkan
informasi yang ditampilkan.



2. Ukur Curah dalam liter
per menit (l/menit) dengan
m e n g u k u r k e l u a r a n
s e m p r o t a n s a m b i l
memompa selama satu
menit).

LANGKAH-LANGKAHKALIBRASI

1. Pilih nosel

3. Ukur Kecepatan Jalan
anda dalam meter per menit
(m/menit) dengan
mengukur berapa meter
anda berjalan dalam satu
menit. Secara umum satu
langkah besar kira-kira
sama dengan satu meter.

4. Ukur lebar semprotan dalam
meter (m) dengan menyemprotkan
pada tanah kering atau beton, dan

mengukur lebar pola semprotan
yang dihasilkan. Perhatikan

ketinggian nosel dari tanah harus
sama selama penyemprotan. Jika

penyemprotan pada satu baris
sekaligus, maka hasil semprotan

akan menjadi jarak
antara baris.

Anda dapat menggunakan lembar kerja pada halaman 16 untuk membantu menghitung kalibrasi
anda.

Laju Aliran (l/menit)

Total Volume Semprot (l/ha) = 10000 x Laju Aliran (l/menit)
Kecepatan Jalan (m/menit) x Lebar Jangkauan (ms)

Kecepatan Jalan (m/menit) Lebar Jangkauan (m)
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KETERANGANNO. SUKU CADANGNO. ITEM

DAFTAR SUKU CADANG PENYEMPROT SA15 VLV

STTK-011-10033
STTK-011-10034
STTK-011-10035
STTK-011-10011
STTK-011-10036
STTK-011-10037
STTK-011-10001
STTK-011-10038
STTK-011-10000
STTK-011-10032
STTK-011-10013
STTK-011-10027
STTK-011-10005
STTK-011-10028
STTK-013-10000
STTK-011-10012
STTK-011-10049
STTK-011-10006
STTK-011-
STTK-011-10007
STTK-011-10039
STTK-011-10026
D/0.46/1
STTK-011-10023
STTK-011-10040
STTK-011-10043
STGV-221-10001
STTK-012-10019
STTK-011-10019
STTK-011-10017
STTK-011-10015
STTK-011-10014
STTK-011-10016
STTK-011-10018
STTK-011-10024
STTK-011-10025
STTK-013-10005
STTK-011-10003
STTK-011-10002
STTK-011-10053
STTK-011-10041
STTK-011-10022
STTK-011-10042
STTK-011-10004

D/0.91/1

10052

D/0.23/1

Cylinder Assy
Agitator
Piston cap

union
piston cylinder
washer
brass ball support
union
cover
pin
felt washer

lance grip
handle bar
pull bar
u-
tank bush

strainer 135mm
stand guard
nozzle cover

washer

washer

washer
trigger body
valve
washer
cover
spring
rubber disk
100 mesh r
chamber

straps stopper
shoulder straps (1pcs)
trigger complete with 100mesh
brass spindle
lever assy

waist straps(set)

O-ring washer

Brass Ball

Filling Cap (Red Colour)

GRP Lance 50cm with Elbow

BSP CF valve

PVC hose

Deflector Nozzle (Orange)
Deflector Nozzle (Red)

O-ring

Deflector Nozzle (Yellow)



PENCAMPURANDANPENGISIAN

Pencampuran dan pengisian umumnya adalah proses yang paling berbahaya dalam operasi
penyemprotan. baca label untuk memastikan bahwa anda mengetahui dosis pestisida yang
tepat untuk digunakan dan ikuti petunjuk terkait penggunaan. Pastikan anda mengenakan pakaian
pelindung yang tepat untuk produk tertentu.

Selalu

Selalu kenakan sarung
tangan ketika memegang
bahan kimia dan peralatan.

Selalu gunakan peralatan
yang benar ketika
mencampur dan mengukur.

Selalu cuci bersih untuk
menghindari kontaminasi kulit.

Selalu bersihkan seluruh
peralatan setelah digunakan.

Ketika mengisi tangki selalu pastikan bahwa saringan telah terpasang. Hal ini sangat penting
untuk mencegah kebocoran nosel. Isi tangki setengahnya dengan air, lalu ukur dan tambahkan
bahan kimia seperti ditunjukkan pada label produk.

Lalu tambahkan kembali air jika perlu. Hati-hati
jangan sampai ada tumpahan ketika mengisi alat
penyemprot.

Jika menggunakan serbuk (seperti fungisida) akan
lebih mudah mencampurnya terlebih dulu dalam
ember atau wadah lainnya sebelum memindahkan
campuran ini kedalam tangki penyemprot.

Hanya campur semprotan secukupnya untuk area yang akan disemprot sehingga tidak perlu
membuang campuran semprotan yang tidak terpakai.

14

DIAGRAM SUKU CADANG



PENYEMPROTAN

Ketika penyemprotan pastikan anda selalu
mengenakan peralatan pelindung yang terbaik
yang bisa anda dapatkan. Lihat label untuk
mencari produk yang disarankan untuk anda
gunakan. Pada umumnya disarankan anda
menggunakan celana panjang, kaos berlengan
panjang, sepatu bot, sarung tangan dan
pelindung mata.

Waktu yang baik untuk penyemprotan adalah
di pagi hari atau sore hari. Suhu dan
kelembapan lebih rendah pada waktu-waktu
ini. Hindari melakukan penyemprotan pada
siang hari karena cuaca biasanya panas dan
kering. Jangan semprotkan jika diperkirakan
akan terjadi hujan.

Jangan gunakan peralatan yang bocor jika
perlu perbaiki dulu sebelum digunakan.

Pastikan bahwa tidak ada manusia atau
b i n a t a n g k e t i k a a n d a m e l a k u k a n
penyemprotan. Beri peringatan kepada
orang-orang untuk tidak memasuki area
penyemprotan se lama dan se te lah
penyemprotan.

Mulai lakukan penyemprotan pada ujung searah angin dan coba untuk hindari berjalan di area
yang sudah anda semprot.

6

DIAGRAM SUKU CADANG
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Selalu arahkan tombak semprot searah dengan
hembusan angin jangan semprotkan melawan
arah angin.

Jika nosel tersumbat bersihkan dengan sehelai
rumput JANGAN tiup nosel.

SETELAHPENYEMPROTAN

Setelah penyemprotan pastikan anda membersihkan alat penyemprot. Isi setengahnya dengan air
bersih dan pompa keluar, semprotkan selama beberapa menit pada tanaman. Kosongkan alat
penyemprot dan ulangi lagi dengan air bersih. Jangan tinggalkan alat penyemprot dengan bahan
kimia didalamnya karena akan merusak sil dan washer.

Simpan alat penyemprot di tempat yang aman dari sinar matahari langsung dan jauhkan dari
jangkauan anak-anak dan binatang.

Setelah penyemprotan cuci tangan, wajah dan pakaian anda terutama sebelum anda makan,
minum atau merokok.

Simpan bahan kimia di tempat yang aman
dan jauh dari jangkauan anak-anak.

712

AKSESORIS

Constant FlowValve/KatupAliranTetap (CFV)

TombakGRP

Berikut adalah aksesoris yang tersedia untuk digunakan dengan SA15.

Tambahan CFV memberikan regulasi tekanan tetap dengan membatasi keluaran
tekanan jika memompa terlalu berlebihan dan memotong aliran cairan jika tekanan
terlalu rendah. Hal ini memastikan aliran yang tetap pada larutan semprotan dan pola
semprot yang dapat diperkirakan serta spektrum titis air. Hal ini membantu mencegah
kekurangan atau kelebihan dalam penyemprotan serta mencegah timbulnya “droplet”
yang lebih kecil yang dapat menyebabkan penyimpangan semprotan.

Jika CFV dipasang dengan benar (lihat “Pemasangan CFV”) pemompaan akan lebih
mudah karena tarikan yang diperlukan untuk mempertahankan tekanan menjadi
berkurang. Pompa dua atau tiga tarikan saja sebelum melepaskan trigger valve untuk
memulai penyemprotan. Satu atau dua tarikan pompa setiap beberapa langkah akan
secara otomatis menjaga aliran tetap pada tekanan yang tepat.

Tombak GRPpanjang 50cm disediakan sebagai tombak semprot standar.

1. Perisai Semprot (aksesoris opsional)
Untuk digunakan dengan kipas datar untuk meminimalisir penyimpangan
semprotan.

2. Saringan Jala 70 8407M (Aksesoris opsional)

Untuk digunakan dengan Saringan 135mm (8407L). Penyaringan yang lebih halus jala
70 untuk menyaring kotoran halus.



PERAWATAN

Sehari-hari pastikan bahwa alat penyemprot dibersihkan setiap hari setelah digunakan. Periksa
seluruh sambungan untuk memeriksa apakah ada kebocoroan dan kencangkan jika perlu. Periksa
apakah nosel tidak tersumbat dan bersihkan jika perlu.

Mingguan buka dan bersihkan saringan yang terpasang pada pegangan trigger valve (lihat
'PERAWATAN TRIGGER VALVE').

Perawatan ini harus sering dilakukan jika menggunakan serbuk (misalnya setiap hari). Lumasi flet
washer dengan minyak sayur.

Di akhir musim periksa sabuk pengikat dan sambungannya untuk melihat apakah ada kerusakan.
Periksa seal dan o-ring pada trigger valve untuk memastikan apakah dalam keadaan baik dan ganti
jika perlu (lihat 'PERAWATAN Trigger Valve'). Periksa seal pada tutup pengisian dan pelindung
seher.

Jika alat penyemprot mengalami kehilangan tekanan (jika anda merasa memerlukan tarikan
pompa lebih banyak untuk menjaga keluaran yang tetap) periksa piston seal untuk melihat adanya
tanda-tanda kerusakan dan ganti jika perlu (lihat “MENGGANTI Piston').
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MASALAH

Tidak ada tekanan atau
tekanan berkurang atau
terputus-putus
Semprotan

kecil atau tidak ada
semprotan dari nosel

Terus menyemprot setelah
trigger valve ditutup

PENYEBAB

Piston usang atau rusak

Brass Ball kotor atau
berkarat

Nosel tersumbat

Saringan pada trigger
valve tersumbat

Kotoran atau butiran
pada trigger valve

Spring pada Trigger
Valve pelatuk mulai
melemah

Seal pada Trigger Valve
rusak atau usang

PERBAIKAN

Ganti piston seal (lihat
'MENGGANTI PISTON
SEAL')

Ganti atau bersihkan bola
kuningan (“MENGGANTI
PISTON SEAL'

Buka dan bersihkan nosel.

Buka dan bersihkan saringan
(lihat “PERAWATAN
TRIGGER VALVE')

Bongkar dan bersihkan
trigger valve (lihat
“PERAWATAN TRIGGER
VALVE')

Isi penjaga jarak per (lihat
“PERAWATAN TRIGGER
VALVE')

Ganti sil (lihat
“PERAWATAN TRIGGER
VALVE')

11

Saringan dalam trigger valve dapat dipindahkan dan dibersihkan seperti yang
ditunjukkan pada gambar diatas.

Seal pada trigger valve harus diperiksa dan diganti jika katup bocor atau tidak dapat
menutup rapat. Seal cadangan diberikan pada setiap alat penyemprot.Ada dua seal yang
mungkin perlu diganti.

Untuk mengganti seal o-ring pada plunger, pertama ganti pegangan pelatuk dengan
membuka pin pengunci. Gunakan sepasang tang untuk mencabut bagian atas plunyer
dan ganti ring-o.

Untuk mengganti seal penutup, buka pelindung per dan tarik per dan seal. Jika perlu seal
dapat diganti dengan mudah.

Seiring waktu ketegangan per pada trigger valve akan berkurang. Jika hal ini terjadi
pasang pengatur jarak tambahan yang disediakan pada setiap alat penyemprot.

PERAWATAN TRIGGER VALVE
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MENGGANTI PISTON

Piston harus diganti secara berkala. Untuk
menggantinya, pertama pastikan alat
penyemprot dibersihkan secara menyeluruh
dengan air dan dikosongkan. Tahan Trigger
valve tetap terbuka untuk melepaskan
tekanan.

Buka pin dan lepaskan Pull Bar Z dari atas
cylinder.

Tarik Piston seperti pada gambar dan periksa
apakah Piston menunjukkan tanda-tanda
kerusakan atau keausan. Jika Piston harus
diganti gunakan obeng tipis atau yang alat lain
yang serupa untuk membuka mur yang
menahan Piston seperti pada gambar.
Perhatikan agar Brass Ball jatuh keluar.
Periksa Brass Ball apakah ada tanda-tanda
berlekuk dan ganti jika perlu.

Piston dapat dibuka dan diganti dengan
mudah. Olesi sedikit minyak atau oli disekitar
Piston untuk membantu pemasangan
kembali.

Ganti Piston dan kencangkan sambungan mur
berlubang, pastikan Brass Ball ditutup seperti
pada gambar.

Ganti Piston pada tangki untuk memastikan
bahwa Piston berada pada tempatnya dan
diselipkan pada Piston.

Pasang kembali batang sambungan pompa
dan pin split.

Sebelum digunakan kembali tes alat
penyemprot dengan menggunakan air.
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DAFTAR PEMERIKSAAN BERKALA SA15 VLV SPRAYER
Selang Waktu Penggan

Bulan
4

1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

2

8

1

1

1

1
1

0 - Wajib Diganti untuk penggunaan berkepanjangan pada selang waktu yang ditunjukkan
(suku cadang yang lainnya diganti apabila perlu diganti)

KETERANGANNO. SUKU CADANGNO. ITEM

STTK-011-10033
STTK-011-10034
STTK-011-10035
STTK-011-10011
STTK-011-10036
STTK-011-10037
STTK-011-10001
STTK-011-10038
STTK-011-10000
STTK-011-10032
STTK-011-10013
STTK-011-10027
STTK-011-10005
STTK-011-10028
STTK-013-10000
STTK-011-10012
STTK-011-10049
STTK-011-10006
STTK-011-
STTK-011-10007
STTK-011-10039
STTK-011-10026
D/0.46/1
STTK-011-10023
STTK-011-10040
STTK-011-10043
STGV-221-10001
STTK-012-10019
STTK-011-10019
STTK-011-10017
STTK-011-10015
STTK-011-10014
STTK-011-10016
STTK-011-10018
STTK-011-10024
STTK-011-10025
STTK-013-10005
STTK-011-10003
STTK-011-10002
STTK-011-10053
STTK-011-10041
STTK-011-10022
STTK-011-10042
STTK-011-10004

D/0.91/1

10052

D/0.23/1

Cylinder Assy
Agitator
Piston cap

union
piston cylinder
washer
brass ball support
union
cover
pin
felt washer

lance grip
handle bar
pull bar
u-
tank bush

strainer 135mm
stand guard
nozzle cover

washer

washer

washer
trigger body
valve
washer
cover
spring
rubber disk
100 mesh r
chamber

straps stopper
shoulder straps (1pcs)
trigger complete with 100mesh
brass spindle
lever assy

waist straps(set)

O-ring washer

Filling Cap (Red Colour)

GRP Lance 50cm with Elbow

BSP CF valve

PVC hose

Deflector Nozzle (Orange)
Deflector Nozzle (Red)

O-ring

Brass Ball

Deflector Nozzle (Yellow)
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