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SPRAYLOGGERPRO drukregistratiekastje nu verkrijgbaar!
Voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma heeft gesteld dat er per 1 januari 2019 een
verplichte drukregistratie moet komen. De drukregistratie is nodig om te kunnen controleren
of er niet met te hoge druk wordt gespoten, waardoor gewasbeschermingsmiddelen mogelijk
op plekken terecht komen, waar dat niet bedoeld is.
Aangezien er al 2 jaar gesproken wordt over deze wet, heeft Homburg Holland hier afgelopen
jaar actie op ondernomen en de Homburg SprayLoggerPro ontwikkeld.
Homburg Holland, importeur van onder andere Hardi spuitmachines en Väderstad
grondbewerkings- en zaaimachines, introduceert een stand-alone drukregistratiekast voor
elk type spuitmachine.
De gestelde eisen aan het drukregistratiekastje zijn het loggen van de druk op
bespuitingsapparatuur gedurende een uur, per iedere 10 seconden. De registratie moet
maximaal 0,1 bar nauwkeurig zijn. Tevens moet de druklogger altijd werken als een
bespuiting gaande is en de registratie moet in het veld direct en goed af te lezen zijn.
Hieraan voldoet de SprayLoggerPro volledig.
Hoe werkt het:
Penlite batterijen en een 12 Volt aansluiting voeden de SprayLoggerPro. Daardoor
registreert de logger onder alle omstandigheden de druk van de spuit, ook als de
spuitmachine even geen stroom krijgt. Hiermee is het dus een onafhankelijk systeem.
Het systeem bestaat uit een datalogger en een druksensor. De datalogger zit in een robuuste
behuizing en is voorzien van een display en drie druktoetsen. Wanneer de machine in
beweging komt, wordt dit waargenomen en wordt het systeem actief.
Automatisch wordt elke 10 seconden de druk opgeslagen, met een tijdcodering. De
drukmetingen “schuiven” door zodat de drukken van het laatste uur afleesbaar zijn.

Registratie van de spuitdruk vindt alleen plaats op het moment dat daadwerkelijk wordt
gespoten, dus niet op het moment dat de spuitvloeistof wordt rondgepompt en niet
gespoten wordt (bijvoorbeeld bij recirculatiesystemen).
De druk is eenvoudig uit te lezen met pijltjestoetsen. Het scherm schakelt automatisch uit
wanneer het 30 seconden niet bediend wordt. Na 60 minuten geen beweging, vervalt de
SprayLoggerPro in de slaapstand.
Gecertificeerd:
De Homburg SprayLoggerPro wordt meegenomen in de SKL keuring en wordt afgeleverd met
een certificaat en garantie. De SprayLoggerPro is eenvoudig te monteren op alle merken
veldspuiten.
Een SprayLoggerPro voor lucht/vloeistof-mengdoppen waarbij zowel de vloeistof, als
luchtdruk wordt gemeten, zal begin 2019 verkrijgbaar zijn.
Vanaf heden is het drukregistratiekastje voor € 550,- ex btw verkrijgbaar in de webshop:
https://webshop.homburg-holland.com/nl/product/18500?name=SprayLoggerPro
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