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1. OPIS (SLIKA 1) 
 
Marker je del dodatne opreme pri škropilnicah, ki se uporablja za označevanje meja že obdelane 
površine z uporabo pene.  
Pena nastane ob ustreznem mešanju zraka z mešanico vode in tekočega detergenta. Pena pada na 
tla v rednih intervalih in ustvarja  linijo , ki označuje rob že obdelane površine. 
Marker se lahko namesti na vso škropilno mehanizacijo, pnevmatske in centrifugalne trosilce 
gnojila ter sejalnice, kjer je potrebna natančna obdelava tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1 

 
Sestavni deli markerja: 
 

1. Kompresor 12V D.C.                                           6.    Modra cev za tekočino 
2. Regulator z elektroventili                                     7.    Mešalne šobe za oblikovanje pene  
3. Posoda za tekoči detergent                                    8.    Stikalna plošča 
4. Nosilec posode                                                      9.   Pokrovček z varnostnim ventilom 
5. Bela cev za zrak 
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1.1 Posoda za tekoči detergent (slika2) 

 

Posoda vsebuje tekočino, ki, ko se razprši iz  mešalnih šob, 
oblikuje kosme pene za označitev obdelane površine (poz. 1) 

Posoda ima varnostni ventil na pokrovčku, ki omejuje 
maksimalni tlak v posodi na 0,75 bara (poz. 2). 

Posoda je lahko izdelana iz polietilena ali iz nerjavečega jekla 
(mod. tf/24/inox). 

 

 

 

 

 

 

Slika 2 

1.2   Blok kompresorja (slika 3) 

Zagotavlja potreben tlak  za proizvajanje penastih kosmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3 
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1.3   Mešalec tekočine in zraka (slika 4) 

Mešalec meša stisnjen zrak s tekočim detergentom za 
proizvajanje pene z namenom, da  se oblikujejo kosmi 
pene.  
Ločimo dve verziji mešalcev:  

- navpičen (poz. 1,2 in 3)  
- vodoraven (poz. 4). 

 

 

Slika 4 

1.4  Stikalna plošča (slika 5) 

Na glavnem selektorju (poz. 1) izberemo stran na 
kateri se bodo izločali kosmi pene. Priključi se na 
dovodni kabel (poz. 2) in kabel za priključitev na 
kompresor (poz. 3). 

 

 

 

 

Slika 5 

1.5 Varnostni sistem (slika 6) 

Varnostni ventil je nameščen na pokrovu posode za 
tekoči detergent (poz. 1) in se aktivira, ko tlak preseže 
0,8 bara. 

Tak sistem je potreben, da se izognemo naraščanju 
tlaka v posodi, ki bi povzročil blokado cevi. Pokrovček 
posode ima varnostno blokado (poz. 2), da se izognemo 
morebitnim poškodbam ob odpiranju posode pod 
tlakom. 

 

Slika 6
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- NE ODSTRANJUJTE VARNOSTNE BLOKADE! 
 

- NE SPREMINJAJTE NASTAVITEV IN NE POSEGAJTE V 
VARNOSTNE VENTILE!  

 
- IZOGIBAJTE SE ODSTRANJEVANJU POKROVČKA 

                                               PREDEN ODSTRANITE PREOSTALI TLAK IZ POSODE! 
 

1.6 Tehnični podatki 

 
        Napetost 12 ÷ 14 V DC
Poraba toka 9,5 A 
Delovni tlak 0,75 bar 
Maksimalni tlak 1 bar 
Stopnja hrupa na oddaljenosti 1 in 1,6 m H 76 dbA 
Delovna temperatura -10 ÷ 50 C º 
Hraniti pri temperaturi -10 ÷ 50 C º 
Maksimalna vlaga 95 % 
Neto masa do 23 kg 

1.7 Modeli posod 

Model Prostornina Mere                  
EC/EV/EX 24 l 355x525x240 
TF-24 (inox) 24 l 234x673x235 
TF-57 57 l 328x800x300 

 

 

PREPRIČAJTE SE, DA TRAKTORSKI 
AKUMULATOR DOVAJA 12 V NAPETOST! 
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2. NAMESTITEV 
 
PRED NAMESTITVIJO OPREME PREBERITE OSNOVNA NAVODILA 
(POGLAVJE 5) 
 
 
 

2.1  Položaj sestavnih delov 

Marker se lahko uporabi na različne načine in prilagodi posebnostim osnovne mehanizacije. 
Kompresor mora biti nameščen v tak položaj, da je zaščiten pred kolesi, rastlinjem in  pretiranim 
prahom. 
Dve mešalni šobi (slika 14) morata biti pritrjeni, z za to namenjenimi  objemkami, na obeh 
koncih škropilne garniture, na primerni razdalji od zadnje škropilne šobe, ki naj bo enaka 
polovični razdalji med dvema škropilnima šobama (25 cm). Pena mora pasti na površino tako, da 
je ne poškoduje curek iz šob, ker je namen pene, da vidno označi že obdelano območje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14 

Cevi morajo biti pritrjene (slika 11) na ogrodje 
priprave z uporabo objemk tako, da so 
zaščitene pred morebitnimi udarci garniture v 
tla med delovanjem. Posoda za tekoči 
detergent mora biti varno pritrjena na ogrodje 
upoštevajoč težo polne posode in tako, da 
omogoča enostavno polnjenje. 

Slika 11 
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NAMESTITE OPREMO TAKO, DA NE OGROŽATE PRAVILNEGA 
DELOVANJA IN KAKRŠNEGAKOLI GIBANJA ALI UPRAVLJANJA 
MEHANIZACIJE. 

 

2.2  Priključek za zrak in tekočino  

Pričnite z napeljevanje za mešalno šobo, ki je najbolj oddaljena od kompresorja. Napeljavo 
namestimo vzdolž ogrodja garniture, bolj ohlapno pa okoli zgloba (slika 11). Obe cevi morata biti 
priključeni na primerne priključke (slika 7-8), tako da se barva cevk ujema z barvo priključka. 

A-Air (zrak) 
L-Liquid (tekočina) 

 

 

 

 

 

 

Slika 7       Slika 8 

Nadaljujte enako z napeljavo za drugo mešalno šobo. 
Tretji priključek poteka med kompresorjem in posodo. Odrežite cevi, odstranite približno 3 cm 
plastičnega ovoja in nato vstavite v nastavek. (slike 8-12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9
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Slika 10                                      Slika 11 

                                                      

 
OB PRIKLAPLJANJU POKROVA POSODE VSTAVITE MODRO CEV 
V PRIKLJUČEK NOTRANJEGA FILTRA, MEDTEM KO BELO CEV 
PRIKLJUČITE NA PREOSTALI PRIKLJUČEK. 
 
 

 
Slika 12 

 

2.3 Električni priklop (slika 15) 

Pritrdite dovajalni zatič na mesto dosegljivo s položaja voznika.  

Povežite + (pozitivni) kabel na zatič bata (15/30) in – (negativni) kabel na priključek 31. 
Potegnite napajanje neposredno z akumulatorja  z uporabo kablov z minimalnim presekom žice  
Ø 4 mm², po možnosti Ø 6 mm². 

Če vaša verzija nima napajalnega konektorja, povežite kable direktno z akumulatorjem, z 
uporabo vmesne 20A varovalke. 

Preverite, da električni priklopi niso oksidirani in z vazelinskim mazilom zaščitite priključke, 
izpostavljene kemikalijam. 
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Slika 15 
 

 
UPORABITE KABLE S PREREZOM 6 mm² ZA POVEZAVO MED 
AKUMULATORJEM IN VTIČNICO, KAMOR JE PRIKLJUČENA STIKALNA 
PLOŠČA (slika 5, poz.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5
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2.4 Oprema 

Naprava je dobavljiva s spodaj našteto dodatno opremo, ustrezno  vsem znanim načinom 
montaže, čiščenja in vzdrževanja: 

- oprema za pritrditev mešalnih šob 
- gobice za letno menjavo 
- spojne cevke za popravilo napeljave 
- regulator dotoka (slika 9, položaj 1) naj bo pritrjen na pokrov ali neposredno na 

kompresor (pri modelih EX je regulator vgrajen serijsko in že pritrjen na kompresor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9 

UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO! 
VEDNO UPORABLJAJTE SAMO DODATKE, KI SO DOBAVLJENI 
SKUPAJ Z  NAPRAVO ALI DODATKE, DOBAVLJENE OD        
POOBLAŠČENIH DOBAVITELJEV! 
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3. UPORABA 
 
PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE PREBERITE NAVODILA 
(POGLAVJE 5) 
 

3.1  Polnjenje posode 

- Natočite koncentracijo detergenta za proizvajanje pene (količina do prve označbe na 
embalaži) vlijte v posodo (ali dodajte 1,5 – 3% vode) 

- Dodajte čisto vodo do vrha, tako da cev doseže dno posode, da se lahko tekočina dobro 
premeša in ustvari peno. Sicer pazljivo premešajte, ko boste napolnili posodo. 

- Napolnjeno posodo pazljivo zaprite in privijte pokrov. 
 
PRED VLIVANJEM DETERGENTA V POSODO, UPORABITE GUMIJASTE 
ROKAVICE IN ZAŠČITITE OČI, DA SE IZOGNETE MOŽNIM CURKOM 
DETERGENTA IN DRŽITE VARNO RAZDALJO, DA SE IZOGNETE 

VDIHOVANJU HLAPOV. 
 

V PRIMERU STIKA SPERITE POD TEKOČO VODO; PO POTREBI 
POIŠČITE POMOČ ZDRAVNIKA. 
 
ZA POSEBNA OPOZORILA SKRBNO PREBERITE NAVODILA 
PROIZVAJALCA DETERGENTA, NAVEDENA NA EMBALAŽI. 
 
 

3.2 Kako aktivirati  izdelavo pene 

- Uporabite stikalo za vključitev kompresorja (slika 5, položaj 1) 
- počakajte nekaj sekund, da dosežete delovni tlak v napravi (okoli 0,75 bar), ki 

omogoča izdelavo pene 
 

Slika 5 
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- uravnajte moč oddajanja pene z uporabo min-max regulatorja na kompresorju ali na 
pokrovu (slika 9, položaj 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9 

- aktivirajte selektor na stikalni plošči za vključitev desnega ali levega dela markerja. 

Če uporabljate opremo pozimi ali pri temperaturi okoli 0º C, dodajte tekočini sredstvo za 
preprečevanje zmrzovanja, ki se uporablja tudi pri avtomobilih, v količini, ki je predpisana na 
embalaži. Mešanico detergenta, ki je ostala v posodi in se ni porabila, moramo odstraniti v 5 – 10 
dneh. 

3.3.  Kako ustavite proizvajanje pene 

Za ustavitev proizvajanja pene enostavno funkcijski gumb postavite v srednji položaj. 

3.4. Nedelovanje opreme  

Če naprava ne deluje daljše časovno obdobje, je potrebno cevi izprazniti in napeljavo za tekočino 
temeljito očistiti. Marker mora delovati s prazno posodo, leva in desna mešalna šoba pa se morata 
izmenično odpirati, dokler ne izstopa le zrak. 
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4. ČIŠČENJE IN UPORABA 
 

PREDEN PRIČNETE S ČIŠČENJEM IN VZDRŽEVALNIMI OPERACIJAMI 
NA OPREMI, PREBERITE GLAVNA NAVODILA (POGLAVJE 5) 
 

Čiščenje naprave naj opravi ustrezno usposobljena oseba, ki zna izključiti napajanje naprave in 
pozna glavne značilnosti, tako da ne ogroža svoje varnosti. 
Vzdrževanje naprave lahko opravi samo posebej usposobljena oseba, kvalificirana na določenem 
področju in z natančnim poznavanjem naprave in njenih delov. 
 

VSE OPERACIJE ČIŠČENJA, PREGLEDOVANJA IN REDNEGA 
VZDRŽEVANJA SE MORAJO IZVAJATI, KO JE NAPRAVA 
IZKLOPLJENA, KO NI POD NAPETOSTJO IN  TLAKOM. 

4.1  Čiščenje 

Naprava ne potrebuje posebnih ukrepov pri čiščenju. Občasno čiščenje notranjosti kompresorja, 
ko odstranimo pokrov, je priporočljivo izvesti s pomočjo curka stisnjenega zraka.  

Za pranje nikoli ne uporabljajte direktnega vodnega curka, zlasti ne curka vode pod visokim 
tlakom. 

Na splošno med čiščenjem za odstranjevanje prahu, drobnih prašnih delcev in ostalih delčkov, 
nosite primerno zaščitno obleko, če je možno uporabite sesalec.  

Pri čiščenju s stisnjenim zrakom nosite zaščitno masko, rokavice in zaščitna očala. 

Z odpadki ravnajte v skladu z zakonom. 

NE USMERJAJTE VODNEGA CURKA PROTI ELEKTRIČNIM 
KOMPONENTAM, kot so kontrolna plošča in kompresor. 

Če je potrebno izprazniti sistem, upoštevajte naslednja navodila (slika): 

 

- začepite cevi za tekočino in zrak s priloženimi cevkami Ø 6x8 
- za nekaj sekund vklopite kompresor v obe smeri. 
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4.2 Občasno vzdrževanje 

4.2.1. POSTOPEK VZDRŽEVANJA SE OPRAVI PO POTREBI! 

Potrebno je občasno očistiti filter v posodi s tekočim detergentom. 
Za čiščenje posode sledite navodilom: 

- odstranite pokrov posode in odstranite cevke 
- očistite filter na koncu cevke 
- namestite pokrov. 

4.2.2.  POSTOPKI; KI JIH JE POTREBNO OPRAVITI LETNO 

 

POTREBNO JE ZAMENJATI GOBICE V MEŠALNIH ŠOBAH (slika 13) 

 
- razstavite mešalno šobo in previdno odstranite vskočnik (položaj 3) s ploščatimi 

kleščami, 
- zamenjajte obe gobici . Prepričajte se, da je večja gobica (položaj 1) vstavljena v 

zaščitni obroč (položaj 2), medtem, ko mora biti  manjša (položaj 4) vstavljena v 
nosilec mešalne šobe (položaj 5), 

- sestavite vskočnik in ostale dele mešalne šobe. 

Slika 13
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4.2.3.  REDNO VZDRŽEVANJE KOMPRESORJA 

Če kompresor ni prišel v stik s škropivi in ni bil izpostavljen posebnim atmosferskim pogojem, 
zadostuje čiščenje filtra in notranjosti ohišja. 

Če kompresor slučajno poškropite s škropivi ali tekočimi gnojili, priporočamo njegovo temeljito 
čiščenje pod tekočo vodo. Preden ponovno zaženete kompresor, ga popolnoma osušite z uporabo 
stisnjenega zraka. 

4.3. Posebno vzdrževanje 

4.3.1.  POPRAVILO POŠKODOVANIH CEVI 

Če se poškoduje cev, jo popravite na sledeči način: 

- odrežite poškodovan delček cevi tako, da dobite raven rob preostanka cevi; 
- združite odrezana dela cevi z uporabo nadomestne cevi Ø 6x8 (slika). 

 

4.3.2. ZAMENJAVA CEVI 

Če je potrebno zamenjati cevi sledite naslednjim navodilom: 

1. Avtomatska montaža 

- odstranite cev (položaj 3) z nastavka (položaj 1) tako, da pritisnete obroč (položaj 2) v 
napeljavo in izvlečete cev; 

- položite novo cev in jo pritrdite z objemkami ter jo vstavite v napeljavo, tako, da jo 
potisnete v obroč nastavka. 
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2. Hitra montaža 

- odstranite cev (položaj 2) tako, da odvijete navoj napeljave (položaj 1). 

4.3.3.   VZDRŽEVANJE KOMPRESORJA 

1. Kompresor ne potrebuje podmazovanja. 
2. Za menjavo membrane upoštevajte sledeča navodila: 

- odprite pokrov kompresorja in ga demontirajte z nosilca. Izklopite električno 
napeljavo in dovod stisnjenega zraka; 

- pritrdite kompresor na delovno površino in odvijte vijak glave kompresorja. Ko je 
odprt, je membrana vidna; 

- odvijte štiri vijake naležne plošče in vijake lamele ter zamenjajte membrano; 
- nadomestite  vijak naležne plošče in glave kompresorja in se prepričajte, da so 

pravilno pritrjeni; 
- vedno zamenjajte lamelo in očistite okolico s finim brusnim papirjem. 

3. Za menjavo motorja  sledite navodilom: 
- ko imate demontiran kompresor, odvijte vijak ojnice, ki blokira tečaj in vijak motorja; 
- ko namestite motor, postavite ojnico v tečaj, preden motor dokončno pritrdite.  

4.4. Kontrola električne napeljave in dovoda stisnjenega zraka 

- Občasno preverite, če so električni priključki trdni in po potrebi  zamenjajte 
poškodovane ali neuporabne nastavke. 

- Preverite tudi, da ni poškodovan priklop cevi med kompresorjem, posodo in 
mešalnimi šobami in da imajo vsi priključki primeren tlak. Če puščajo, zamenjajte 
poškodovane cevi in O-tesnila v priključkih. 

 
 
5. GLAVNA VARNOSTNA NAVODILA 
 

PRED UPORABO NAPRAVE MORA UPRAVLJAVEC POZNATI 
DELOVANJE POSAMEZNIH DELOV  IN MORA BITI USPOSOBLJEN ZA 
UPRAVLJANJE Z NAPRAVO. 
 
PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU. PREPOVEDANO JE 
UPORABLJATI NAPRAVO V NASPROTJU Z NAVODILI PROIZVAJALCA. 
 

1. Bodite pozorni na opozorilne znake na napravi. 
2. Poskrbite, da ne puščate predmetov na napravi, zlasti ne na gibljivih delih. 
3. Prepovedano je uporabljati napravo v bližini eksplozivnih sredstev. 
4. Ne posegajte v električni sistem. 
5. Ne poškodujte, spreminjajte ali odstranjujte zaščite med delovanjem. 
6. Zaščito in pritrjeno ohišje lahko odstrani samo pooblaščena oseba, ko je naprava 

izklopljena in ni pod napetostjo. 
7. Preverite da  delovanje, kot tudi nedelovanje naprave in njenih rezervnih delov, ne 

povzroča nevarnosti za ljudi in stvari. 
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8. Če pride do nepravilnosti v delovanju naprave, takoj ustavite delovanje in poiščite 
tehnično pomoč. 

9. Uporaba rezervnih delov, ki je v nasprotju s spodaj opisanimi navodili, spreminjanje, 
ponarejanje ali neupoštevanje navodil, proizvajalca odvezuje vseh obveznosti do 
reklamacij o pravilni uporabi, delovanju in varnosti ljudi in stvari. 

10. Upravljavec mora biti v dobrem fizičnem in psihičnem stanju. 
11. Upoštevajte veljavno zakonodajo o zaščiti. 

 
DELOVANJE PREDSTAVLJA POTENCIALNO NEVARNOST IN LAHKO 
POVZROČI FIZIČNE POŠKODBE. 
 
 

Nadaljujte samo ob upoštevanju označenih opozoril! 
 
DELOVANJE NAJ POTEKA VARNO IN PRAVILNO, DA SE IZOGNETE 
POŠKODOVANJU STVARI ALI OKOLICE.  
 

Nadaljujte samo ob upoštevanju označenih opozoril! 
 

5.1  Obveznosti lastnika  

Vsebina tega dokumenta mora biti poznana uporabniku naprave.  
Lastnik mora varovati ta dokument in ga posodabljati z obvestili podjetja SALVARINI. 
Lastnik mora zaprositi za drug izvod navodil, če se mu le-ta poškodujejo ali jih izgubi. 
Lastnik mora:  

- vzdrževati varnost in zmogljivost naprave; 
-  skrbeti mora za redno vzdrževanje in pregledovanje naprave v skladu z navodili; 
-  nadzorovati in poznati mora delovanje opreme in ukrepati v primeru nepravilnosti. 

 Uporabnik mora lastniku nemudoma sporočiti vse nepravilnosti in potencialno nevarno 
delovanje naprave. 

5.2 Prejem in pregled paketa 

Ob prejemu naprave preverite, da paket vsebuje vse sestavne dele in da deli naprave niso 
poškodovani. 

POŠILJKA MORA BITI IZROČENA V SKLADU S PRAVILI. MED 
ODPIRANJEM PAKETA IN SESTAVLJANJEM SE PREPRIČAJTE, DA VAM 
DELI NE PADEJO NA TLA. 

5.3  Garancija in podpora 

Garancija velja dve leti od dneva nakupa. Garancija izključuje poškodbe, nastale zaradi 
nepravilne ali nepazljive uporabe naprave. Za težave in/ali poškodbe potrebujete nujno pomoč 
pooblaščene servisne službe.  Garancija velja pod pogoji, da se vgrajujejo izključno originalni 
rezervni deli podjetja SALVARINI. Hranite račun ali potrdilo o plačilu z dnevom nakupa. Pravila 
garancije ustrezajo zakonodaji. 
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6. TEŽAVE IN REŠITVE 
 
OKVARA VZROKI IN REŠITVE 
Kompresor ne 
deluje 

Preverite raztopino. Preverite natančno električni stik in položaj 
vtikača v vtičnici. Po dolgem času neaktivnosti majhni motorji 
lahko blokirajo. Da ga odblokirate, ga stresite in uporabite pršilo 
proti oksidaciji  za krtačke. 

Kompresor ne 
deluje, gorijo 
kontrolne lučke  

Preverite delovanje priklopa 4 sosednih žičk pri kompresorju;  
še posebej preverite, da niso oksidirane ali poškodovane. 

Mešalne šobe ne 
prepuščajo tekočine 
niti z leve, niti z 
desne 

Dobro zaprite pokrov posode. 
Preverite priključke cevi iz kompresorja do pokrova. 
Prepričajte se, da modra cev ni poškodovana v posodi, med 
filtrom in dnom posode. Očistite spodnji filter za tekočino. 
Preverite da napeljava ni zamašena ali prepognjena.  

Tekočina ali zrak 
izhajata iz šobe 
tudi, ko je naprava 
ugasnjena 

Odstranite cevke, ki gredo iz kompresorja v mešalne šobe, pihnite 
v priključek električnega ventila za kompresor. Če se puščanje 
nadaljuje, odstranite in očistite električni ventil ne napeljavi, ki 
pušča. 

Zrak uhaja iz 
varnostnega ventila 
na pokrovu 

Preverite, da napeljava  v bližini mešalnih šob ni zamašena. 
Očistite električne ventile, kot je opisano zgoraj. 

Ne ustvarja se 
dobra pena 

Zamenjajte gobice v mešalni šobi; izogibajte se njihovim 
poškodbam med menjavo. Priporoča se menjava gobic enkrat 
letno. Zamenjajte mešanico detergenta in vode, če je ta, ki je v 
uporabi, že stara. Prepričajte se, da je količina zraka, ki gre v 
mešalne šobe, enaka količini zraka, ki izhaja iz kompresorja. 

Izgubljanje zraka 
ali tekočine v 
priključkih 

Ustrezno glede na hitri priklop ali krajšanje priključka,  izklopite 
cev in jo skrajšajte za okoli 10 mm, da odstranite poškodovan del 
in da ustreza O-tesnilu 

Kompresor deluje, 
vendar črpa 
premalo zraka 

Kompresor je preobremenjen ali pa zamenjajte membrano in 
lamele s setom za popravilo. 

Tekočina in/ali 
zrak ne izhaja iz 
priključkov 
kompresorja 

Preverite tlak v posodi. Preverite povezavo modrih in belih cevi 
med kompresorjem in posodo. 

V posodi se ne 
razvije zadosten 
tlak  

Preverite, da ni zamašen dovod zraka v pokrovu. Oviro odstranite 
tako, da odstranite nepovratni ventil v priključku s pomočjo 
majhnega izvijača.Preverite delovanje kompresorja. 

 


