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Foggerele termice cu motoare cu jet de impulsuri generează gaze de eșapament la cald, care pot 
incinera obiecte inflamabile, gaze sau pulberi;  coldfoggerele electrice sau aparatele ULV nu sunt 
rezistente la explozie. Prin urmare, este obligatorie citirea și respectarea strictă a manualului de 
operare și a instrucțiunilor de siguranță de mai jos. Nerespectarea acestora poate duce la incendii 
sau accidente.  Se respectă Directivele UE 89/391/CEE (articolul 6) și 1999/92/CE (ATEX 137), de 
exemplu articolul 5 
 

1.0  INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ  ȘI PREVENIREA ACCIDENTELOR  
Publicat în: noiembrie 2020 

 

 Utilizarea preconizată 

Ceața pulsFOG este concepută pentru a nebuliza toate tipurile de pesticide, dezinfectanți și 
agenți de combatere a dăunătorilor autorizați și aprobați pentru acest tip de aplicare, în 
măsura în care nu există riscuri pentru mediu, ființe umane și animale implicate. Trebuie 
respectate următoarele specificații de tip: 

• Foggerele pentru ceață termică pulsFOG K-10-STD, K-22-STD, K-30-STD sunt potrivite pentru 
protecția  plantelor în sere închise. Acestea pot fi utilizate pentru nebulizare lichide apoase sau 
pulberi umezibile cu un conținut de apă mai mare  de  60%.  Aplicarea lichidelor inflamabile este 
interzisă.  Nebulizare de peroxizi neinflamabili sau alte accelerante de  incendiu neinflamabile 
eliberarea oxigenului este permisă numai cu un dispozitiv automat de întrerupere a injecției. 

• Foggerele pulsFOG K-10-SP, K-10-DESERT, K-10-O, K-22-O, K-22-10-O, K-22-20-O, K-30-O, 
K-30-10-O, K-30-20-O, toate  fără agitator de aer, sunt potrivite pentru controlul epidemiilor, 
protecția plantelor  în închise sere,   depozit de combatere a dăunătorilor  în spații închise de la 
exterior la interior și pentru dezinfectarea grajdurilor   de animale goale curățate cu agenți testați 
și  aprobați  în acest scop. Aceste unități  au o  denumire de tip "O" sunt potrivite pentru lichidele 
inflamabile (punct de aprindere > 70 °C) și neinflamabile.  Din motive de  siguranță, nebulizarea 
produselor inflamabile sau a produselor neinflamabile care eliberează oxigen (de exemplu, 
peroxizi) necesită utilizarea dispozitivului de întrerupere  automată  a  unității .  Unitățile de tip 
"O" nu  sunt potrivite pentru suspensiile concentrate (din cauza riscului de înfundare). 

• Foggerul pulsFOG K-10-SP-SAN este potrivit pentru utilizarea în  sistemele de canalizare de la  
exterior la interior și pentru controlul termitelor și volei folosind produse aprobate. 

• Toate Foggerele termice pulsFOG BIO  sunt potrivite pentru lichide inflamabile nebulizante  
(punct de aprindere > 70°C) și  lichide neinflamabile, inclusiv peroxizi (H2O2), suspensii și 
lichide sensibile,  preparate biologice. 

• PulsFOG seriile SUPER PRO și TracFOG sunt concepute pentru a aplica ulei lichid  sau 
pesticide pe bază de apă, inclusiv suspensii cu o concentrație de < 6%.  Substanțele chimice 
acide nu  sunt aprobate pentru  utilizare cu aceste unități 

Avertisment: Aplicarea repetată a  produselor  acide (de exemplu, peroxizi: corodează cupru 
(alamă) și părți din aluminiu) necesită o versiune rezistentă la acid a unității. 

 Contrar utilizării preconizate 

 Contrar utilizării preconizate și manipulării necorespunzătoare (de exemplu,  utilizarea pieselor de 
schimb  pulsFOG neoriginale sau  a pieselor de schimb originale  modificate, neautorizate) pot 
provoca pericole pentru oameni, proprietăți și mediu.  Cu o   utilizare nepreconizată   a unității, 
expiră autorizația generală de funcționare/utilizare. 

 Grupuri de operatori autorizați 

 Echipamentul este limitat la utilizarea profesională de către persoane mature și operatori calificați 
instruiți în mod corespunzător  de către un  dealer autorizat 
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AVERTISMENT:  Pericol de incendiu 
 

  Orice formare de aerosoli sau ceață din substanțe inflamabile sau acizi care eliberează 
oxigen în  amestec cu aer și/sau praf implică întotdeauna riscul de incendiu sau explozie 
dacă  există  o sursă de aprindere.  Gazele de  eșapament fierbinți  ale  motorului de ceață 
termică este o sursă  potențială  de aprindere.  Din acest motiv: Faceți o  analiză de risc și 
dezvoltați o strategie de prevenire a  riscurilor!  În consecință, respectați cu strictețe  
următoarele instrucțiuni de siguranță: 

•  Nu fumați atunci când manipulați  unitatea! 
• Nu umpleți niciodată  combustibilul în  rezervorul  chimic! 
• Ori de câte ori nebulizați  lichide inflamabile – inclusiv peroxizi – în spații închise, păstrați 

întotdeauna un  extinctor ușor disponibil în apropierea  unității. Aveți grijă ca  stingătorul  de  
incendiu să  fie adaptat dezinfectantului   utilizat  (de exemplu, incendiile cauzate de peroxizi 
necesită un agent de  stingere pe bază de apă sau CO2)  

• Nu utilizați ceață  termică  pentru ceață  în încăperi dacă  există riscul de incendiu,  explozie de 
praf sau praf care se poate transforma in vârtej  (de exemplu, în  fabricile de  cereale, în  
silozurile de  depozitare necurățate sau   pe podele care nu au fost curățate sau sunt acoperite 
cu paie sau praf de lemn). 

•  Aplicarea staționară a agenților  inflamabili autorizați   (inclusiv a peroxizilor) în  spații închise: 
► Numai din  exterior spre interior folosind  ventilația aerului circulant în  interiorul camerei. 
► Numai cu  dispozitiv  automat de întrerupere a injecției pe unitate pentru dezinfectant. 
► Asigurați o  poziție stabilă a unității pe un suport neinflamabil. 
► Utilizarea peroxizilor numai cu unități pulsFOG BIO 

•  Respectați   fișa cu date de securitate (MSDS) și instrucțiunile produsului nebulizare.  Verificați  
punctul de  aprindere al lichidelor de nebulizare inflamabile. Nu nmebulizați  lichidele cu un  
punct de aprindere mai mic  de  70 °C în  spații închise. 

• Niciodată nu nebulizați mai mult de   3 l  dintr-un lichid inflamabil aprobat sau mai mult de   10 l 
de lichid  apos inflamabil cu un conținut de apă  mai mic  de  70 % la 1000 m³  de spațiu! 

• Niciodată nu nebulizați lichide  inflamabile într-un  tub sau tunel fără ventilație de aspirație (pericol 
de explozie).  Excepție: unități pulsFOG BIO cu injecție  separată de apă în timpul funcționării. 

• Nu  reîncărcați combustibilul în  unitate atunci când motorul este încă fierbinte! Timpul minim de 
răcire este de  20 de minute. 

• Ori de câte ori efectuați lucrări  la  carburator sau rezervorul de combustibil,  îndepărtați toate 
sursele de aprindere din  vecinătate și scoateți capacul bujiei   și bateriile. 

• Atenție: o membrană defectă (diafragmă) la  carburator poate duce la  un accident de incendiu.  

Proprietatea, operatorul și protecția mediului 

•  Respectați utilizarea preconizată specificată  a agenților chimici. În medii aride sau sezoane  
uscate și dacă  există  un risc  general de incendiu, acționați  unitatea numai cu dispozitivul de 
întrerupere automată  a injecției încorporat activ.  Păstrați un  extinctor ușor în apropierea la  
unitatea disponibilă. 

• Respectați  instrucțiunile  de aplicare și  fișele tehnice de securitate ale  producătorului sau  
furnizorului  substanțelor active  și lichidelor de nebulizare utilizate (cu toate acestea, fără a 
restricționa  instrucțiunile de  siguranță ale producătorului unitații  într-un niciun mod).  

• Aplicarea în aer liber  este permisă numai in zile fără vânt sau la o  mișcare maximă a  aerului 
de 6 km/h.  Evitați aplicarea dincolo  de  zona țintă prin păstrarea unei  distanțe de siguranță față  
de linia  de demarcație. 
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 Dacă motorul se oprește brusc în mod neașteptat (de exemplu,  din cauza lipsei de 
combustibil sau de energie) în timpul aplicării, închideți imediat robinetul de ceață  și 
întrerupeți aplicarea.  Remediați  problema atunci când  unitatea s-a răcit. 

 
•  Utilizați întotdeauna o pâlnie și sită atunci când reumpleți  rezervorul  chimic. Închideți 

orice supape de  scurgere a produsului înainte de a umple rezervorul  chimic. 
• Purtați  îmbrăcăminte de protecție adecvată în timpul lucrărilor  pregătitoare și atunci 

când nebulizați (mască completă cu filtru A2 B 2-P3,  costum de protecție, mănuși,  cizme 
de cauciuc ),  precum și  căștile pentru protecția urechii împotriva  zgomotului motorului. 

• Unitatea trebuie să fie accesibilă numai persoanelor instruite  corespunzător  
• Înainte de aplicare: 
• Din  motive de siguranță, robinetul de ceață  este întotdeauna închis. 
•  Verificați siguranța funcțională a unității (de exemplu, prin nebulizarea de test cu apă).   

Reparați orice neetanșeități sau scurgeri. 
• Dacă  nu este asigurată siguranța funcțională,  nu puneți  unitatea în funcțiune. 
• Duza de dozare  și   suportul duzei  (  inserție cu șurub pentru duza de  dozare) de pe 

tubul de  nebulizare  al foggereleor termice  trebuie să fie înșurubate ermetic (nu omiteți 
niciodată  garnitura rezistentă la  căldură). 

•    La  umplerea  rezervoarelor cu lichide inflamabile, manipularea unei surse de aprindere 
este interzisă în  vecinătatea unității.  

• În cazul utilizării  staționare, asigurați  stabilitatea  unității (  de exemplu, pentru a preveni 
alunecarea, agitarea sau înclinarea) pe un  suport neinflamabil.  

•  Asigurați-vă că  alimentarea cu aer   proaspăt a carburatorului este neobstrucționată.   
Ori de câte ori nebulizați un lichid inflamabil într-o  cameră, toate sursele de aprindere 
trebuie  să fi fost îndepărtate de acolo și toate întrerupătoarele electrice deconectate. 

•   Asigurați-vă că împiedicați  accesul neautorizat la zona de aplicare (de exemplu, 
atașați un  semn de interdicție de acces pe  ușă). Închideți orice deschideri ale zonei de 
aplicare și eliminați orice scurgeri găsite. 

 
În timpul aplicării: 

• Purtați  îmbrăcăminte de protecție (costum de protecție, mască de gaz cu filtru A2B 2-P3, 
mănuși de protecție și protecție pentru urechi). 

• Păstrați  la îndemână un extinctor  ușor ori de câte ori utilizați produse inflamabile în 
spații închise.  Stați în apropierea  unității  pentru a   putea interveni imediat în caz de 
urgență. 

• Nu lăsați  niciodată  unitatea să  funcționeze fără supraveghere. 
• Deschideți robinetul de ceață  numai cu motorul în funcțiune. Închideți   robinetul de 

ceață  atunci când motorul  este încă în funcțiune. În caz de utilizare necorespunzătoare 
sau accident, închideți   robinetul imediat,  chiar dacă motorul nu funcționează. 

• Foggerul  nu trebuie să stea în  ceață  într-un  spațiu închis (altfel există  riscul ca  motorul 
să  se oprească brusc din cauza aspirației  ceții  în carburator).  Din acest motiv,     țineți 
unitatea departe de ceață sau nebulizați din  exterior spre  interior. 
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•  Când nivelul in rezervorul chimic devine scăzut (sfârșitul nebulizării), închideți  instantaneu 
robinetul de ceață  și opriți motorul imediat după aceea. 

• Dacă apar scurgeri  pe unitate sau rezervor în timpul nebulizării, imediat: 
1.  închideți robinetul de ceață, 
2.  opriți motorul, 
3.   Deschideți capacul  rezervorului  chimic al  foggerului (depresurizează rezervorul) și  
4.  încetați tratamentul 

•  Nu introduceți       tubul de nebulizare  al ui fogger într-un alt tub cu  diametru similar  pentru 
nebulizare (acest lucru poate duce la supraîncălzirea motorului și la incendiu). 

• Tubul  de nebulizare fierbinte și  gazele de eșapament fierbinți ale  unui fogger termice nu 
trebuie să   atingă și să  ajungă niciodată la niciun material inflamabil.  Pentru aplicarea prin 
perete,   distanța minimă de la suprafața tubului de nebulizare  la perete este de: 6 cm 
După aplicare: 

• Închideți și blocați  camera tratată și atașați un  semn avertizare. 
Ventilați  bine camera tratată înainte de a reintra. 

• Închideți   supapa principală  de combustibil a unității 
• Tubul de nebulizare  al ceții termice  va fi în continuare fierbinte timp de până la 30 de  minute 

după oprirea  motorului. Nu atingeți tubul de nebulizare! 
•  Nu transportați o unitate fierbinte într-un vehicul/mașină închisă.  
• Dacă în rezervoare rămâne  combustibil sau substanță  activă,  unitatea trebuie  menținută în  

poziție plană și fixată pentru a preveni înclinarea,   iar rezervoarele trebuie să fie bine închise. 
•   Expedierea unităților  este admisibilă numai cu rezervorul de combustibil și rezervorul chimic clătit și 

gol. 
• A se păstra într-un  loc sigur, utilizați cutia  de carton  originală, dacă este posibil;  a se păstra   

într-o cameră  uscată  și  fără praf, protejat împotriva înclinării și numai cu rezervorul chimic clătit 
și gol.  Scurgeți rezervorul  de combustibil dacă  unitatea  nu va  fi utilizată mai mult  de 3 
săptămâni. 

Este  necesară întreținerea regulată 
 Unitatea trebuie să fie supusă  întreținerii la intervale   regulate (cel târziu după  50 de  ore de 
funcționare) de către o persoană calificată (tehnician), cu respectarea întregii  siguranțe aplicabile  și 
standardele de  prevenire a accidentelor.     Piesele de uzură, precum și  diafragmele vibratoare ale 
carburatorului  unui fogger termic  trebuie  înlocuite, conform descrierii din  instrucțiunile de 
funcționare, de  personal autorizat. 

 
Avertisment: 
Diafragmele vibratoare uzate   de pe carburator care nu sunt înlocuite la timp pot duce la  un accident și 
incendiu.  
Orice reparații trebuie  efectuate de o persoana calificată, la sediu producătorului  sau de un dealer 
autorizat. 

 
 Etichetă de avertizare 

 

 

căldură, Utilizați căști Fără foc și Citiți manualul 
 suprafață caldă pentru urechi fără fumat de utilizare 
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2.0  FIȘA TEHNICĂ  
 

Foggerul portabil, tip K-10-STD este potrivit pentru utilizarea cu soluții de nebulizare pe bază de 
apă Nebulizarea cu soluții inflamabile este interzisă. 

 
Foggerul termic portabil, tip K-10-SP și K-10-O, este potrivit pentru nebulizare de soluții pe bază de 
apă (dar nu și pentru formulări de  suspensii pe bază de apă), pentru nebulizare de soluții  
inflamabile și neinflamabile și pentru  nebulizare de soluții pe bază de apă  și pentru nebulizare de 
soluții pe bază de apă dezinfectante.  Nu este potrivit pentru orice tip de suspensii.  Din motive de 
siguranță  , este obligatorie  echiparea acestor unități cu un dispozitiv automat de întrerupere a 
injecției în cazul în care  se intenționează nebulizarea  soluțiilor  inflamabile.  
 
 K-10-O  
tip pulsFOG : K-10-STD K-10-SP 
Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) 129x30x36 cm 106x29x33 cm 
 Greutate goală (fără opțiune.  equipm.) 8,2 kg 7 kg 
 Greutate goală  (cu opțiune.  equipm.) 8,7 kg 7,5 kg 
 Greutatea brută  (cu rezervoare umplute) 19,5 kg 14 kg 
Capacitatea rezervorului chimic  10 Itr. 5 Itr. 
Capacitatea nominală a rezervorului chimic   9 Itr. 4,5 Itr. 
 Reziduuri rămase  în rezervor 10 ml 10 ml 
 Deschiderea sitei 0,4 mm 0,4 mm 
Capacitatea rezervorului de combustibil  2 ltr. 2 Itr. 
 Curent de pornire  (4 x celule de 1,5 V) 6 V DC 6 V DC 
 Volumul camerei de ardere 300 cm³ 300 cm³ 
 Performanța maximă a motorului 17,8 kW / 24,1 h.p.  / 15300 kcal / h 
Consum maxim de combustibil 1,9 I/h 1,9 I/h 
 Debit cu duză 0,9 12,5 l/h 13 l/h 
 Presiunea de funcționare  în rezervorul 
chimic 

0,2-0,35 bar 0,2-0,35 bar 

Nivelul maxim  al presiunii acustice în 
timpul  

  

inactiv de funcționare 98 db 98 db 
 Temperatura de funcționare* (aerul 
înconjurător 

  

temperatură 20 °C)   
pe jacheta de răcire, max. 40 °C 40 °C 
Temperatura pe jacheta de răcire:   
La 10 minute după oprirea motorului  120 °C 120 °C 
La 30 de minute după oprirea motorului  cca.  50 °C cca.  50 °C 
Temperatura pe suplimentare   
 protecție de protecție 25 °C 25 °C 
Temperatura gazului de ardere    
la ieșirea rezonatorului  la ralanti 550 °C 550 °C 

 
 ECHIPAMENT OPȚIONAL   „Cut off device”  pentru nebulizare de lichide 

periculoase, Grătar de protecție extra lung, Cap de 
flacără, agitator de aer pentru formulări WP pentru 
formulări K-10-SP 

 
ACCESORII Pâlnie pentru substanțe chimice, Pâlnie de 

combustibil,  Perie de curățare pentru 
rezonator, Protecții pentru urechi, 

Piese de schimb: Set piese de schimb   cu garnituri, diafragme și 1 duză de dozare 
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3.0  DESCRIERE  TEHNICĂ 
 

Unitatea funcționează în conformitate cu principiul  puls-
jet  fără  piese în mișcare mecanică.  La     apăsarea 
pompei sau a butonului electric de pornire, se produce un  
amestec combustibil/aer în carburator(e), suflat în 
camera de  ardere și  aprins de  bujie.  O combustie  
pulsatorie se formează la aproximativ 80  de explozii pe 
secundă, controlate de o supapă cu  diafragmă de  aer și 
de un șurub reglabil pe  combustibil pe carburator.  O 
suprapresiune  limitată de 0,2 - 0,4  bari este 
redirecționată de la carburator la rezervorul chimic printr-
o  supapă de reținere.      Presiunea din 
rezervorul de soluție   transportă lichidul de nebulizare printr-o supapă ON / OFF  și o duză de 
dozare până la capătul țevii de eșapament la duza termo-pneumatică.  Acolo  este injectat în fluxul 
de evacuare care provine din camera de ardere.  Pentru o fracțiune de secundă  (0,05 – 0,1 s), energia 
cinetică și termică  (600 – 700 kcal/litru de lichid nebulizare) acționează asupra lichidului injectat, 
care este astfel transformat în aerosoli  ultra-fini   Lichidul (apă, uleiuri și glicoli)  se vaporizează 
parțial și se transformă  într-o  ceață vizibilă prin condensare imediată  în  aerul ambiant relativ 
rece. 
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4.0 PREGĂTIRILE PENTRU PORNIRE 
 

4.1 Umpleți  rezervorul de   combustibil cu benzină 
comună pură  de calitate normală fără plumb, dar 
max. 95 octan (poate fi, de asemenea, îmbogățită 
cu alcool).  Capacitatea maximă de umplere este 
suficientă pentru golirea rezervorului chimic.  Când 
completați  combustibilul, utilizați  întotdeauna 
pâlnia de  combustibil gradată cu sită. 

 

Atenție: 
Nu începeți niciodată  un  proces de nebulizare cu 
rezervorul de combustibil mai puțin  de  jumătate 
umplut.  Dacă temperatura combustibilului este mai 
mică de 10 °C, motorul poate porni, dar fără o 
funcționare puternică.  Se lasă combustibilul  să 
 se încălzească până la temperatura camerei. 

 
4.2 Rulați motorul pentru scurt timp și opriți-l  din nou (a 

se vedea punctul 5.0). 
 

4.3 Umpleți rezervorul  chimic după  cum urmează: 
Deschideți capacul rezervorului, scoateți  tubul din  
rezervor și atârnați-l  peste duza de dozare de pe 
conducta de nebulizare.  Eliberați clema  de 
reținere a rezervorului și scoateți rezervorul   chimic 
cu deschiderea îndreptată în sus. Rezervorul poate 
fi umplut numai cu maximum   9 ltr.  de soluție de 
nebulizare (K-10-SP=4,5 lt.).  Utilizați  pâlnia cu sită 
pentru umplere.  După umplere, închideți rezervorul 
cu capac.Remontați rezervorul de soluție pe 
unitate.  Scoateți capacul.  Atașați capacul cu pasaj 
și  garnitură specială albă. 

 
Avertisment: 
De preferință, trebuie utilizate calități ale uleiului cu 
un punct de aprindere mai mare  de 100 °C  (pericol 
de incendiu), dar niciodată mai puțin de 70 °C.   
Vâscozitatea uleiului trebuie să fie similară cu  
motorina sau kerosenul, dar nu mai mare de 
20°centistokes.  Aditivii de nebulizare    pentru 
îmbunătățirea  calității ceții  și compatibilitatea 
uleiului  și a apei adăugate la pesticide  sunt 
disponibili de la pulsFOG sau  de la dealerii 
autorizați. 

 
Prudență 
Furtunurile Viton  nu sunt rezistente la  substanțe 
chimice care conțin diclorvos (DDVP) sau Acetonă 
ca solvent.  Utilizați în  acest caz  furtunurile albe 
Novoprene de la pulsFOG. 

 
4.4 Verificați etanșeitatea  duzei de dozare 

Avertisment: 
 Substanțele chimice  toxice  ale soluției de 
nebulizare  pot fi pulverizate prin presiunea 
rezervorului  pe corp și pe față dacă duza de dozare 
nu  este bine strânsă. 

 
 
 
 
 
 

 umplerea rezervorului de combustibil  
 

desprinderea rezervorului chimic  
 

 umplerea rezervorului chimic  

 
 

Verificați etanșeitatea  duzei de dozare 
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5.0  PORNIREA MOTORULUI 
 

a) Setați robinetul de  ceață în poziția închis.  

b) Deschideți  șurubul reglabil de  
combustibil de pe  carburator până la 
poziția de pornire  (aprox.  1/4 - 1/3 din 
ciclul său). 

Atenție: 
 Deschiderea prea mare ar alimenta excesiv cu 
combustibil  motorul, ceea ce  ar provoca 
înecarea motorului și a carburatorului (scurgeri). 
(Citeste 5.2)  . 

c) Cu  mâna stângă apăsați pompa încet în jos de 
mai multe ori și de fiecare dată mențineți  
apăsarea pentru o secundă pentru  a prelungi  
aprinderea.   Nu pompați mai mult de 5 ori. 

Atenție: 
Când  rezervorul de combustibil este plin,  nu 
apăsați puternic pompa, deoarece acest lucru ar 
provoca  inundarea carburatorului (combustibil 
excesiv injectat). 
(Se citește 5.2). 

5.1 Ajustarea pentru funcționare continuă 
După ce motorul a pornit și încălzit  (aprox.  30 
de secunde),   re-reglați  șurubul reglabil de pe 
carburator (de obicei, deschideți mai mult) până 
când motorul funcționează cu un  sunet puternic 
și profund (frecvență scăzută =  performanță 
optimă). 

Avertisment: 
Un  sunet ridicat (rularea motorului la înaltă 
frecvență) înseamnă performanțe slabe ale  
motorului, ceea ce duce la supraîncălzire și la un  
spectru excesiv de  mare de picături.  Picăturile 
supradimensionate    duc la depuneri  excesive 
în fața unității. 

 
După ce motorul  a  pornit si s-a încălzit reajustați  
șurubul 

 

a) setați robinetul de  ceață în poziția închisă   
 
 

b)  șurub reglabil de 
combustibil deschis   

 
 
 

c) cu  mâna stângă apăsați pompa  încet în 
jos de mai multe ori  
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5.2  Dacă motorul nu pornește... 
 
►Verificați   alimentarea cu combustibil, adică 
combustibilul trebuie să fie vizibil în  tubul 
transparent  dintre supapa roșie  de combustibil 
și carburator.  Dacă nu este vizibil combustibil, 
continuați să pompați de cel mult  5 ori.  Dacă 
tot nu devine  vizibil combustibil, supapa roșie 
de  combustibil  poate fi blocată.  Deconectați  
supapa  și suflați  prin (a se vedea direcția de  
săgeată). 

 
►Testați și curățați bujia. Electrozii  trebuie să 
fie curați, iar distanța dintre  electrozi trebuie să 
fie de 1,5 – 2,0 mm. Verificați dacă scânteia este 
vizibilă. 

 
►Piesa de aspirație  a combustibilului din  
rezervorul de combustibil  poate fi înfundată. 

 
►Dacă  carburatorul este inundat de   
combustibil (pompa a fost apăsată prea des sau 
prea intens) și combustibilul se scurge de   pe 
supapa diafragmei) procedați după  cum 
urmează: 

Pericol de incendiu de 
avertizare: 
Ștergeți eventualele 
scurgeri de benzină înainte 
de o nouă pornire 

Combustibil vizibil în tubul transparent  

 
Spațiu între electrozi : 1,5 – 2,0 mm 

1. Ștergeți benzina , eventual scurgeri  
2. închideți  șurubul reglabil și continuați să 
pompați (= pompați ca să uscați  carburatorul) 
până când se aud primele explozii. 
3. Redeschideți  șurubul reglabil cu combustibil 
de pe  carburator în poziția de pornire. 

Rațiune 
Dacă  șurubul  reglabil este închis, nu se 
injectează combustibil proaspăt în  carburator la 
pompare.  Pe de  altă parte, se furnizează aer 
proaspăt care gazifică combustibilul excesiv.  
Deoarece  aprinderea este, de asemenea, 
acționată cu fiecare    operațiune de pompare, 
unitatea pornește imediat  ce carburatorul este 
suficient de uscat și un  amestec inflamabil se 
formează. 

 
Prudență 
Inundarea carburatorului cu benzină și 
problemele de pornire în mare parte sunt un 
semn al unei  bujii  murdare sau al  unei distanțe 
greșite de  spațiu între electrozi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inchide  surubul reglabil pe carburator.... .
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6.0 NEBULIZARE 

Deschideți robinetul de ceață  în timp ce 
motorul funcționează.  Unitatea  începe 
nebulizarea imediat. 

Notă: 
 Frecvența motorului poate varia acum ușor 
sub sarcină.  În acest caz, reajustați încă  o 
dată    șurubul  reglabil de pe  carburator (de 
obicei, deschideți puțin mai mult) 

 
6.1 Întreruperea procesului de nebulizare 

Cu  motorul  pornit, închideți robinetul de 
ceață;  redeschideți după cum este necesar. 

Avertisment: Spre  sfârșitul procesului  de 
nebulizare, de obicei, în rezervor a mai rămas 
doar puțin combustibil. Prin urmare, trebuie să 
evitați mișcările bruște și să nu depășiți un 
unghi de 45° în  sus sau în jos pentru a  
preveni preluarea  aerului  de către piesa de  
aspirație a combustibilului.  O singură bulă de 
aer poate provoca oprirea motorului. 

 
6.2 Debitul și dimensiunea picăturii  

sunt controlate prin duze de  dozare (restricție)  
interschimbabile. Debitul depinde de  tipul  
unității, de puterea  setată și  de  vâscozitatea  
lichidului.  Acest lucru   ar trebui  verificat de la 
caz la caz. 

 
 
 
 
 

nebulizare: deschideți robinetul de ceață  

 
 

Duze de dozare interschimbabile 
 
 

Debit cu  apă și cu dispozitiv automat  de întrerupere a 
injecției: 

 Dimensiunea duzei 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,1 mm 1,3 mm 
 Debitul 9,0 l/h 11,0 l/h 13,5 l/h 15,6 l/h 21,0 l/h 

 
Debit cu  kerosen/mototrină și cu dispozitiv automat de 

întrerupere a injecției  : 
 Dimensiunea duzei 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,1 mm 1,3 mm 
 Debitul 10,0 l/h 13,0 l/h 16,5 l/h 20,0 l/h 25,5 l/h 

Alte  duze de dozare disponibile la cerere.  Duzele de dozare  cu o  gaură de foraj mai mare 
permit un debit mai mare, dar duc la  un  spectru crescut de picături (dimensiuni crescute).  
Pesticidele pe bază de ulei  amestecate  în motorină  sunt evacuate cu un  debit cu 10% mai 
mare, după cum se indică mai sus.  Mașinile fără dispozitiv automat de oprire a injecției 
evacuează cu un debit cu  20% mai mare.  Pesticidele pe bază de apă  se aplică cu duza 0,8. 

 
Avertisment: Un  debit mai mare cu pesticide pe bază de apă poate duce la  pete și la 
supradozarea în apropierea  foggerului. Adăugarea  de VK-2 Special sau în  
potențiator de ceață nutriFOG cu efect in seră permite o  distribuție îmbunătățită a 
ceții.  Pentru aplicații staționare în sere utilizați numai duza de dozare Nr. 8 și utilizați 
ajutorul ventilatoarelor de recirculare pentru a preveni depunerea în apropierea unității.  
Pentru produsele aplicate in kerosen/motorină sunt utilizabile duzele No 8 – 12. 

Sfat: după 200  de ore de funcționare 
verificați  debitul  
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Avertisment: 
Nu opriți niciodată  
motorul înainte ca 
robinetul de  ceață 
să fie închis 

6.3  Oprirea procesului de nebulizare 
(întotdeauna în timp ce motorul este în 
funcțiune) 
 
Se procedează în  următoarea ordine: 

a)   Slăbiți capacul  rezervorului chimic  (eliberați 
presiune) și așteptați până când unitatea 
oprește nebulizarea. 

 
b) Închideți robinetul de ceață  

 
c)  Opriți motorul (prin închiderea  șurubului 

reglabil de pe  carburator). 

 
Atenție: 
Când  ați terminat nebulizarea, eliberați 
întotdeauna rezervorul de soluție de  presiune 
mai întâi și închideți robinetul de ceață înainte 
de a opri motorul.  

 

Dacă motorul se oprește în mod neașteptat 
(de exemplu, lipsa combustibilului) în timpul 
aplicării, închideți imediat robinetul de 
nebulizare și întrerupeți aplicarea. 

 
Motiv (În cazul în care unitatea nu  este 
echipată cu un dispozitiv automat  de 
întrerupere a injecției): 
  Dacă opriți  motorul înainte de a închide  
robinetul de ceață, soluția de nebulizare 
rămasă în rezervor continuă să curgă către 
conducta de nebulizare foarte fierbinte, unde 
poate provoca pericol de incendiu sau poate 
forma nori negri de funingine care provoacă 
murdărie pe bujie și în carburator. Aerisirea 
rezervorului de soluție prin eliberarea 
capacului rezervorului înainte de oprirea 
motorului oferă avantajul suplimentar că 
lichidul încă prezent în conductele soluției de 
ceață se evacuează și nu rămâne în 
conducte. 

 
Avertisment: 
Reumpleți   combustibilul numai cu  unitatea  
răcită.   Radiația termică  după  oprirea 
motorului   va încălzi  mantaua dublă de  
răcire a tubului de nebulizare. Nu atingeți 
mantaua timp de aproximativ 20 de minute. 

 

a)  slăbiți capacul rezervorului chimic 
(presiunea de eliberare) 

 

b)  închideți robinetul de ceață  
înainte de a opri  motorul 
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7.0 CURĂȚARE 
 

7.1 Unitatea trebuie curățată după fiecare aplicație de nebulizare.  În acest scop, scoateți 
rezervorul de soluție și clătiți-l  cu apă.  Ulterior, nebulizați cca.  1 l de apă  limpede pentru a  
curăța conducta soluției de ceață.  Adăugarea unei  cantități mici de alcool sau doar câteva 
picături de agent de  spălare a vaselor este de ajutor. 

 
7.2  Curățarea finală 

Așa cum este descris la punctul 9.1, dar cu curățarea suplimentară  a  diafragmei  
carburatorului, deoarece o anumită cantitate de ceață penetrează de obicei   carburatorul în 
timpul unei aplicații de nebulizare și poate provoca blocarea. Diafragma carburatorului poate fi 
curățată după cum urmează: 

 
a)   Deșurubați supapa diafragmei  și suflați  din 

ambele părți  cu aer comprimat. 
 

alternativ: 
b)   Deșurubați supapa diafragmei  și clătiți în 

apă fierbinte  (aprox.  60 °C). 
 

alternativ: 
c) Deșurubați        supapa diafragmei  și  clătiți cu  

apă caldă de mână la care s-a adăugat alcool  
de curățare.    Curățarea cu apă și alcool este 
recomandată în special după nebulizarea cu 
formalină. 

 
alternativ: 
d)   Deșurubați supapa diafragmei  și puneți-o într-un  vas cu combustibil timp de 5 minute.  

Ulterior, uscați-o  cu aer comprimat. 
 

alternativ: 
e) Dezasamblați    supapa cu diafragmă  (imaginea de mai sus), curățați  piesele 

dezasamblate la a),b),c) sau d) și reasamblați piesele în funcție de  carburator- motor- 
ansamblu. 

 
8.0 DEPOZITARE 

  Dacă  doriți să  păstrați cantitățile reziduale pentru o perioadă  limitată de  timp în rezervorul  
de soluție, scoateți tubul  de aspirație din  rezervor.  Când  unitatea  nu va fi utilizată  ceva 
timp, scurgeți rezervorul de combustibil și depozitați  unitatea într-o încăpere răcoroasă și 
curată în ambalajul din carton  .  Dacă    utilizați  unitatea săptămânal, reumpleți rezervorul de  
combustibil complet după ce  unitatea s-a răcit și depozitați-o într-un   loc sigur, protejat 
împotriva înclinării.  Condensarea apei  este prevenită dacă  rezervorul este fie complet plin, 
fie complet gol! 

Atenție 
Condensul din  rezervorul de  combustibil provoacă defecțiuni  considerabile, deoarece piesa 
de  aspirație a combustibilului  și supapa roșie de  combustibil  se  vor bloca.  Depozitați 
unitatea numai    într-un loc uscat și răcoros, protejat de lumina  directă a soarelui și de praf. 
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9.0 ÎNTREȚINERE 

a) 
 
 
 
 

9.1   Curățarea   țevii de nebulizare  
După nebulizarea agenților critici 
sau  cel târziu la fiecare 10 ore de 
funcționare,  rezonatorul (țeava de 
eșapament) trebuie  curățat cu  
peria de curățare. 

 
b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

În acest scop,  peria de curățare  
trebuie introdusă în camera de 
ardere pe toată lungimea sa și apoi 
trasă din nou.  Pentru  modelul K-10, 
acest lucru este facilitat  de 
deșurubarea puțin a locașului duzei. 
 

 
 

c) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Service 
După 50 de  ore de funcționare a  
motorului, înlocuiți  diafragma de pe  
carburator. 
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10.0 Probleme de funcționare 
 
 
 

Eroare identificată:  Cauza posibilă: Remediu: 
 
 
1. motorul pulsFOG  nu  pornește 

Fără combustibil  Rezervorul de combustibil  este gol Umpleți  rezervorul de combustibil 
Fără combustibil  Șurubul reglabil  este închis Deschideți șurubul reglabil 

Combustibilul nu  
ajunge la  carburator 
atunci când apăsați 
pompa  

 Duza de combustibil este blocată Duza de combustibil  
curată  și/sau suflați 
prin duza  cu fantă 
inelară  

Combustibilul nu este vizibil in  Supapa de combustibil  defectă sau este 
blocată 

Curățați sau schimbați supapa de 
combustibil. Curățați filtrul 

 furtunul transparent  Filtrul de combustibil  este blocat  
între  supapa de combustibil   
și carburator   

Combustibilul din furtunul 
transparent  curge înapoi 
după pompare 

Supapa de combustibil 
roșie nu este strânsă 
Supapa de combustibil 
murdară  

Schimbați  supapa de 
combustibil sau încercați 
să o  curățați  prin  
presiune scăzută a aerului 

Fără  scânteie de 
aprindere la  bujie  

Baterii corodate sau slabe, bujii  
defecte sau umede / murdare, bobina 
de aprindere defect 

Înlocuiți  bateriile, schimbați 
bujia  sau uscați-o 
Spațiul dintre electrozii  
bujiei  = 1,5 - 2,0 mm. 

 
Micro-comutator defect 
 
Fără contact între bujii  și capacul 
bujiei  

Înlocuiți   bobina de micro-
comutare / aprindere 
Fixați  cablul de înaltă 
tensiune pentru a 
 priza  bujiei 

Nu există  o alimentare corectă 
cu  aer 

Diafragma (e) este / sunt murdare Curățați ansamblul 

prin intermediul și/sau lipite  sau membrană (membrane) diafragmă- 
diafragmă-supapă asamblate incorect supapă 
   
Carburatorul este inundat Diafragma (diafragmele) este /sunt 

murdare sau lipite  sau asamblate 
incorect 

Curățați/schimbați diafragma 
(diafragmele) și asamblați 
diafragma (diafragmele) 
curățată/e  (a se vedea 
ansamblul carburator-motor)  

 Fără  scânteie de 
aprindere la  bujie  

Verificați sistemul electric dintre 
baterii și bujie  

  Poziția de pornire a  șurubului 
carburatorului este incorectă  

Verificați   poziția de pornire a 
șurubului  reglabil  
a se vedea "PORNIREA 
MOTORULUI" 
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Eroare identificată:  Cauza posibilă: Remediu: 
 
 

2.  motorul pulsFOG  are un comportament negativ de funcționare 
 Bule de aer în  combustibil  scurgeri de combustibil  pe conducte sau 

pe supapa de combustibil 
Strângeți  conductele de 
combustibil și supapa de 
de combustibil. Schimbați 
supapa 

Alimentarea cu 
combustibil  a 
carburatorului nu 
este suficientă  

 Șurub reglabil  ajustat 
incorect 

Rotiți   șurubul reglabil la  
stânga până când motorul 
funcționează cu un 
 sunet puternic profund 

Aerul nu trece la  
debitul corect 

Membrana este 
murdară și/sau lipită 
în sus sau asamblată incorect 

Curățați/schimbați membrana si 
supapa de aer 

 Alimentarea cu combustibil  
este neregulată 

Duza de combustibil  este 
blocata sau distrusă 
de  șurubul reglabil 

Curățați Duza pentru 
combustibil și inel sau 
înlocuiți duza de 
combustibil 

 Pompare dificilă  Supapa pompei este defectă Curățați supapa blocului, 
suflați  sau  schimbați-o 

Scânteile sunt aruncate 
din țeava de  eșapament 

Rezonatorul sau camera de 
ardere este blocată 
cu  reziduuri chimice 

Curățați rezonatorul  și 
camera de ardere cu 
peria de curățare  

 
 

3.  unitatea pulsFOG  produce ceață neregulat sau   deloc  
Nici o presiune în Capacul rezervorului  nu este etanș, 

supapă de presiune 
Închideți  capacul rezervorului de  

 rezervorul chimic (verde/gri)  defect  soluții. Schimbați garnitura de 
  trecere laminată și înlocuiți 
  supapa de presiune 
Duza (duzele)  de dozare 
este (sunt) prea fierbinți 

Rularea la ralanti (fără nebulizare) a  
motorului mai mult 
decât 1/2 minut 

Se răcește  duza (duzele)  de 
dozare cu prudență și tijele 
(bastoanele) duzelor cu apă 

Nicio  soluție de 
nebulizare nu  ajunge 
la  duza (duzele) de 
dozare. 

 Piesa (piesele) de  aspirație 
a conductei soluției de 
nebulizare, robinetul  de 
ceață  sau duza de dozare 
blocată (blocate) 

 Curățați Piesa (piesele) de 
aspirație și/sau duza 
(duzele) de dozare și/sau 
robinetele  de ceață cu cu 
aer comprimat. 

  Deșurubați duza de dozare  și 
curățați tijele  (bastoanele) 
duzei cu un driver mic cu  
șurub sau o  piesă de sârmă. 

 Tubul din Viton (Novoprene) 
tub în rezervor chimic este 
defect sau strangulat 

Înlocuiți  tubul Viton 
(Novoprene) 
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pulsFOG K-10-SP cu grilaj de protecție extra lung vedere Rezonator 



Pagină 20 / 
32 

Instrucțiuni de operare K-10-SP, K-10-O, K-10-STD, 26-NOIEMBRIE-2020 
 

 

pulsFOG K-10-SP vedere Rezonator lateral 
 
 

 
 

Goliath No. Pos. No. Order No. Description 

G00001. 1 101.100.00 Chassis (incl. battery pipe) K-10-SP 
Z00075. 14 900.100.01 Plastic feet 
G00025. 31 101.410.00 Resonator K-10-SP 
N00044. 46 999.009.01 Sheet head screw 3,5 x 9,5 
G00026. 47 101.420.00 Diffusor K-10-SP 
G00027. 56a 101.430.00 Cooling jacket with protective grating incl. lid K-10-SP 
F00027. 57 100.433.00 Lid for cooling jacket (closed) K-10 
F00064. 60 100.440.00 Holding device for cooling jacket K-10 
N00090. 61 992.003.02 Clip size 80-100 
G00002. 63 100.310.01 Carburettor (red, 1 bore-hole) cpl. with diaphragm valve K-10 

G00505. 63 
 Carburettor (red, 2 bore-holes) cpl. with diaphragm valve K-10 for 

automatic cut-off device 
Z00047. 187 900.220.01 Battery pipe 
Z00201. 209a 900.211.02 Spark plug cap (rubber) K-10 
G00035. 210 900.341.03 Primer (black, 2-piece) cpl.(rubber) 
G00346. 210  Primer (black, 1-piece) cpl. (2 fixings) 
G00430. 210  Primer (black, 1 piece) cpl. (4 fixings) 
Z00099. 225  Sling with pulsFOG logo 
N00072. 309 999.004.02 Hexagon screw M5x10 
N00019. 316 997.006.03 Tooth lock washer (internal) d 5,3 

G00041. 
  Extralong protective grating with lid 

for K-10-SP, K-10-DESERT, K-10-O, K-10-STD 
G00042.  101.440.05 Holding device for extralong protective grating 
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  K-10-O  

  K-10-STD  

pulsFOG K-10-O, pulsFOG K-10-STD – partea Rezonatorului 

 
 

Goliath No. Pos. No. Order No. Description 
G00029. 1 100.100.00 Chassis (incl. battery pipe) K-10-STD, K-10-O 
Z00075. 14 900.100.01 Plastic feet 
G00049. 

31 
102.410.00 Resonator K-10-O 

G00033. 103.410.00 Resonator K-10-STD 
N00044. 46 999.009.01 Sheet head screw 3,5 x 9,5 
G00050. 

47 
102.420.00 Diffusor K-10-O 

G00046. 103.420.00 Diffusor K-10-STD 
G00034. 56a 100.430.00 Cooling jacket with protective grating K-10-STD, K-10-O 
F00027. 57 100.433.00 Lid for cooling jacket (closed) K-10 
F00064. 60  Holding device for cooling jacket K-10 
N00090. 61 992.003.02 Clip size 80-100 
G00002.  

63 
100.310.01 Carburettor (red, 1 bore-hole) cpl. with diaphragm valve K-10 

G00505.  Carburettor (red, 2 bore-holes) cpl. with diaphragm valve K-10 for 
automatic cut-off device 

Z00047. 187 900.220.01 Battery pipe 
Z00201. 209a 900.211.02 Spark plug cap (rubber) K-10 
G00035. 210 900.341.03 Primer (black, 2-piece) cpl.(rubber) 
G00346. 210  Primer (black, 1-piece) cpl. (2 fixings) 
G00430. 210  Primer (black, 1 piece) cpl. (4 fixings) 
Z00099. 225  Sling with pulsFOG logo 
Z00626.   Carabine snap hook for sling 
N00072. 309 999.004.02 Hexagon screw M5x10 
N00019. 316 997.006.03 Tooth lock washer (internal) d 5,3 
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Instalație de ceață  K-10-SP (numai aspirație) 

22
2  
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Instalație soluție de ceață K-10 SP (o singură piesă de aspirație) 
 

Goliath No Pos. No. Order No. Description 
G00002. 63 100.310.01 Carburettor (red, 1 bore-hole) cpl. with diaphragm valve K-10 

G00505. 63  Carburettor (red, 2 bore-holes) cpl. with diaphragm valve K-10 for 
automatic cut-off device 

F00097. 113 900.520.14 Lid with bore-hole (tri-cornered) 
F00129. 114 900.510.05 Solution tank with lid, 5 Itr. 
Z00051. 115 900.520.10 Passage 
Z00052. 119 900.520.11 Laminate gasket 
G00056. 120K 900.526.00 Fog tap cpl., connecting piece: brass/PA K-10 
G00420.   Fog tap cpl., connecting piece: brass/PA K-10 incl. nut + lock washers 
G00099.   Fog tap cpl., connecting piece: stainless steel/stainless steel K-10 
G00421.   Fog tap cpl., connecting piece: stainless/stainless K-10 incl. nut + lock 

washer 
N00030. 121 998.005.03 Flat hexagon nut M10 x 1 (brass) 
F00083. 122y 900.521.03 Fog solution tube 150 mm, Viton 
G00022. 122z 100.531.01 Fog solution conduit (stainless steel) K-10-SP, K-10-O 
N00031. 123 997.009.01 Lock washer S 
Z00199. 128z 101.520.30 Pressure pipe (plastic) K-10-SP 
Z00055. 129 900.520.01 Supporting spring Ø 8 x 100 
Z00018. 129a 900.520.02 Supporting spring Ø 8 x 150 
Z00095. 129b 900.520.03 Supporting spring Ø 8,5 x 100 
Z00062. 129c 900.520.04 Supporting spring Ø 8,5 x 160 
Z00094. 129d 900.520.05 Supporting spring Ø 9 x 100 
G00165. 139 900.520.21 Single suction piece (PA with brass-weight) 
Z00185. 139 900.520.22 Single suction piece (stainless steel) 
G00166. 139 900.520.23 Single suction piece (PA with stainless-weight) “acid-resistant” 
G00021. 139a 900.523.01 Single suction piece (PA with brass-weight) cpl. with Viton tube 
G00311. 139 a 900.523.01 Single suction piece (PA - with stainless steel) cpl. with Viton tube 
F00066. 140 900.521.06 Fog solution tube 310 mm, Viton 
F00070. 141 900.521.04 Fog solution tube 210 mm, Viton 
F00111. 142 900.525.09 Tube 265 mm, black 

 149 900.550.00 Dosing nozzle 
Z00065. 151 912.540.00 Nozzle cane 
Z00067. 152 900.560.01 Distance husk 11,5 mm long (stainless steel) 
N00033. 153 993.001.02 Gasket 10x14x1 Cu 
N00062. 153 993.003.02 Gasket 10x14x1 Al “acid-resistant” 
F00075. 154 900.525.04 Tube 75 mm, black (pulsFOG No. S311) 
F00076 222 900.525.02 Tube 40 mm, black 
N00032. 177 993.001.01 Gasket 8x12x1 Cu 
N00061. 177 993.003.01 Gasket 8x12x1 Al “acid-resistant” 
G00023. 8583 900.323.00 Pressure valve (grey/green) 
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Instalație soluție de ceață K-10 STD (agitator de aer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalație soluție de ceață K-10-O (o singură piesă de aspirație)  
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 Instalarea soluției de ceață 
K-10-STD (aer-agitator), K-10-O (o singură piesă de aspirație) 

 
Goliath No. Pos. No. Order No. Description 

F00097. 113 900.520.14 Lid with bore-hole (tri-cornered) 
F00130. 114 900.510.10 Solution tank with lid, 10 Itr. 
Z00051. 115 900.520.10 Passage 
Z00052. 119 900.520.11 Laminate gasket 
G00056. 120K 900.526.00 Fog tap cpl., connecting piece: brass/PA K-10 
G00420.   Fog tap cpl., connecting piece: brass/PA K-10 incl. nut + lock 

washers 
G00099.   Fog tap cpl., connecting piece: stainless steel/stainless steel K-10 
G00421.   Fog tap cpl., connecting piece: stainless/stainless K-10 incl. nut + 

lock washer 
N00030. 121 998.005.03 Flat hexagon nut M10 x 1 (brass) 
F00084. 122y 900.522.03 Fog solution tube 150 mm, Novoprene 
G00022. 122z 100.531.01 Fog solution conduit (stainless steel) K-10-O 
G00045. 122z 103.531.00 Fog solution conduit (stainless steel) K-10-STD 
N00031. 123 997.009.01 Lock washer S 
Z00200. 128z 912.520.30 Pressure pipe (plastic) 
Z00055. 129 900.520.01 Supporting spring Ø 8 x 100 
Z00018. 129a 900.520.02 Supporting spring Ø 8 x 150 
Z00095. 129b 900.520.03 Supporting spring Ø 8,5 x 100 
Z00062. 129c 900.520.04 Supporting spring Ø 8,5 x 160 
Z00094. 129d 900.520.05 Supporting spring Ø 9 x 100 
G00353. 138 900.520.23 Suction piece for air-agitator (PA with brass-weight) 
G00306. 138 900.520.23 Suction piece for air-agitator (stainless steel) 
G00044. 138a 900.524.04 Air-agitator (PA with brass weight) cpl. with Novoprene tube 
G00310. 138a 900.524.04 Air-agitator (stainless steel) cpl. with Novoprene tube 
G00165. 139 900.520.21 Single suction piece (PA with brass-weight) 
Z00185. 139 900.520.22 Single suction piece (stainless steel) 
G00166. 139 900.520.23 Single suction piece (PA with stainless-weight) “acid-resistant” 
G00167. 139a 900.523.03 Single suction piece (PA with brass-weight) cpl. with Viton tube 
G00313. 139a 900.523.03 Single suction piece (PA with stainless steel) cpl. with Viton tube 
F00069. 140 900.522.07 Fog solution tube 420 mm, Novoprene 
F00067. 140 900.521.07 Fog solution tube 420 mm, Viton 
F00071. 141 900.522.04 Fog solution tube 210 mm, Novoprene 
F00070. 141 900.521.04 Fog solution tube 210 mm, Viton 
F00111. 142 900.525.09 Tube 265 mm, black 
F00074. 143 900.522.05 Air tube 265 mm, Novoprene 

 149 900.550.00 Dosing nozzle 
Z00065 151 912.540.00 Nozzle cane 
Z00067. 152 900.560.01 Distance husk 11,5 mm long (stainless steel) 
N00033. 153 993.001.02 Gasket 10x14x1 Cu 
N00062. 153 993.003.02 Gasket 10x14x1 Al “acid-resistant” 
F00075. 154 900.525.04 Tube 75 mm, black 
N00032. 177 993.001.01 Gasket 8x12x1 Cu 
N00061. 177 993.003.01 Gasket 8x12x1 Al “acid-resistant” 
F00076. 222 900.525.02 Tube 40 mm, black 
G00023. 8583 900.323.00  Supapă de presiune (gri/verde) 
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 Instalația de pornire pulsFOG K-10 
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 Instalația de pornire pulsFOG K-10 
 

Goliath No. Pos. No. Order No. Description 
G00002. 63 100.310.01 Carburettor (red, 1 bore-hole) cpl. with diaphragm valve K-10 

G00505. 63  Carburettor (red, 2 bore-holes) cpl. with diaphragm valve K-10 for 
automatic cut-off device 

F00093. 63b 100.310.00 Carburettor (red, 1 bore-hole), body K-10 

F00413. 63b 100.310.00 Carburettor (red, 2 bore-holes), body K-10 for automatic cut-off 
device 

Z00120. 66 100.311.01 Fuel nozzle K-10 
Z00011. 67 100.311.02 Ring slot nozzle K-10 
Z00008. 70 900.313.01 Support plate 
Z00007. 72 900.313.02 Diaphragm (Teflon) for carburettor 
Z00004. 73 900.313.03 Membrane thread (diaphragm valve cap) 
N00004. 75 998.002.02 Counter nut M6 
N00007. 76 993.002.01 Gasket 6x12x1 Fi 
Z00014. 78 900.310.01 Carburettor gasket (Abil) 
N00269. 91  Hexagon head screw M6x20 stainless steel 
N00010. 92 997.005.04 Tooth lock washer (external) d 6,4 
N00011. 93 998.001.06 Hexagon nut M6 
N00015. 94 992.001.02 Tube clip (size 8) 
F00114. 96y 923.353.01 Fuel tube (blue) 
N00014. 97  Tube clip (size 9) 
G00007. 103a 900.312.03 Knurled washer cpl. 
N00071. 103b 999.007.01 Locking screw M4x8 
G00008. 103c 900.312.01 Threaded spindle 
G00006. 103z 900.312.00 Adjustable screw cpl. with O-ring 
N00063. 110 993.005.01 O-ring 
N00006. 111 900.311.03 Ring piece 
F00151. 165 912.351.01 Fuel tank with bore-holes and lid (d 32 mm) K-10, K-22 
G00010. 165/1 100.352.00 Fuel tank with fuel valve cpl. K-10, K-22 
Z00025. 165a 900.350.01 Lid for 2 ltr. fuel tank (Ø 32 mm) 
G00012. 166z 900.354.03 Connecting piece (bent) 
Z00152. 168 900.354.04 Aeration piece 
Z00027. 169z 900.354.01 Fuel suction piece 
F00081. 170 900.354.02 Fuel suction tube, Viton 
N00013. 174z 998.005.04 Hexagon nut (flat) M10 x 1,75 (brass) 
N00012. 175 998.005.02 Hexagon nut (flat) M8 (brass) 
N00005. 176 993.002.02 Gasket 10x14x1 Fi 
F00082. 178 900.525.05 Tube 85 mm, black 
F00076. 222 900.525.02 Air tube 40 mm, black 
G00235. S301 912.331.00 Block valve (grey/grey/blue) 
G00004. S302 900.313.04 Starting nozzle 
F00113. S310 900.355.02 Tube 40 mm, transparent 
F00075. S311 900.525.04 Tube 75 mm, black 
G00014. 7980 900.321.01 Fuel valve (red) with transparent tube 
G00013. 7980a 923.321.02 Fuel valve (red) cpl. with tubes 
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 Instalație pompa de pornire  și aprindere 
 

 
 
 
 
 

Fixare în 2 puncte Fixare în 4 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Împământarea la dispozitivul de aprindere 



Pagină 29 / 
32 

Instrucțiuni de operare K-10-SP, K-10-O, K-10-STD, 26-NOIEMBRIE-2020 
 

 

Instalație pompa de pornire  și aprindere 
 
 

Goliath No. Pos. No. Order No. Description 
Z00041. 183 900.211.01 Ignition device 
Z00203. 184  Micro – switch V3 
Z00043. 185 900.221.00 Battery 1,5 V 
Z00044. 186 900.212.00 Spark plug 
F00010. 188 900.220.02 Lid for battery pipe 
N00022. 193 999.008.01 Butterfly screw M5 x 10 
N00021. 197 999.001.02 Fillister head screw M3 x 20 
N00023. 198 998.001.01 Hexagon nut M3 
N00020. 199 998.001.05 Hexagon nut M5 
N00024. 200 997.003.01 Spring washer M3 
G00019. 202 900.220.00 Contact piece with cable 
Z00046. 205 900.210.01 Rubber washer 45 x 30 x 3 
N00019. 209 997.006.03 Tooth lock washer (internal) d 5,3 
Z00201. 209a 900.211.02 Spark plug cap (rubber) K-10 

G00035. 210 900.341.03 Primer (black, 2-piece) cpl. (rubber) 
G00346. 210  Primer (black, 1-piece) cpl. (2 fixings) 
G00430. 210  Primer (black, 1 piece) cpl. (4 fixings) 
F00338. 210a  Primer (black, 1-piece), body (2 fixings) 
F00400. 210a  Primer (black, 1-piece), body (4 fixings) 
G00036. 210a 900.341.00 Primer (black, 2-piece), body rubber 
Z00079.  900.341.01 Primer (black, 2-piece) – bottom part rubber 
Z00078.  900.341.02 Primer (black, 2-piece) – top part rubber 
Z00039. 212 900.342.01 Connection piece M 12 (for primer black, 1-piece) 
Z00080. 212  Connection piece M 8 (for primer black, 2-piece) 
N00068. 213 999.005.01 Flat headed screw M5 x 10 (for primer black, 1-piece) 
N00047. 213 999.005.02 Flat headed screw M5 x 20 (for primer black, 2-piece) 
N00017. 216 998.005.05 Hexagon nut M 12, flat (for primer black, 1-piece) 
N00012. 216  Hexagon nut M 8, flat (for primer black, 2-piece) 
Z00040. 217 900.342.02 Plastic washer Ø13 (for primer black, 1-piece) 
Z00081. 217  Plastic washer Ø8 (for primer black, 2-piece) 
F00148. 223 900.342.04 Diaphragm for non-return valve (for primer) 
Z00038. 223a 900.342.03 Non-return valve without diaphragm (for primer) 
G00017. 223b 900.342.05 Non-return valve with diaphragm (for primer) 
N00174. 226  Hexagon screw M5 x 35 
N00069.   Protective cover for M5 nut 



 

Intrarea soluției de ceață  
se rotește pentru a regla etanșeitatea supapei de închidere  

  Dispozitiv automat de intrerupere a injecției rezistent la acizi pulsFOG K10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se rotește pentru a regla etanșeitatea 
supapei de închidere  

Intrarea lichidului de ceață  

 
 

No. Description Goliath No. Amount No. Description Goliath No. Amount 

1 Fog solution conduit cpl. G00060. 1 10 Expansion Z00119. 1 
2 Valve linkage G00061. 1 12 Flat headed screw M3x6 N00082. 2 
3 O-Ring Hiflour 2,57 x 1,78 N00085. 1 13 Locking screw M4x8 N00071. 1 
4 Adapter G00059. 1 15 Gasket 10x14x1 Cu N00033. 1 
5 Mounting pipe Z00155. 1 16 Screw plug, M 10x1 brass N00084. 1 
7 Diaphragm assembly G00062. 1 17 Fixing nut for tube 8x1 R1/8“ N00076. 1 
8 O-Ring 7 x 1,5 Viton N00039. 2 18 Relief valve (grey/blue) 

with bore-hole 
G00058. 1 

9 Valve spring 0,5 x 5 16,4 x 5,5 N00081. 1 
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Dispozitiv de întrerupere  automată  PA 
pentru pulsFOG K-10-SP, K-10-DESERT -O și -STD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goliath No. Description 
G00691 Automatic cut-off device PA -SP -DESERT -O -STD units 
F00305 Gasket HY/CR, flat (black) 
G00524 PTFE Diaphragm Set for automatic cut-off device PA 
G00747 Automatic cut-off device PA lower part 
G00678 Automatic cut-off device PA top part 
N00020 Hexagon nut M5 
N00040 Distance husk (PA) 
N00042 Hexagon screw M5x30 
N00062 Gasket 10x14x1 Al "acid resistant" 
N00099 Disc M5, galvanized 
N00100 O-ring (FPM75) 
N00228 Parallel pin 2x14 
N00294 Flat headed screw semi-circular M3x16 
Z00208 Valve cone for Membrane-floater 
Z00209 Pressure spring for Membrane-floater 
Z00628 Screw plug M10x1 (stainless steel) 
Z00126 Tube per meter, rubber (black) 
Z00156 Viton-tube (greyish/black) per meter 
Z00018 Supporting spring Ø 8 x 150 for Viton 
G00327 Relief valve (red/blue) with bore-hole 

 
Dispozitiv de 
întrerupere  
automată  PA 
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G00691 

N00294 
(4x) 

N00099 Z00209 Z00628 

N00042 N00040 N00100 Z00208 N00062 

G00678 

G00524 

N00228 

N00020 

G00747 F00305 
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2014/30/UE 
2009/127/EG 
89/336/EWG (ECE) 


