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KULLANIM KILAVUZU

PÜLVERİZATÖR SANAYİ

RÖZALSAN

TARIM RÖMORKU



 HAZIRLIK
Römork çekecek aracınızın frenli ve frensiz römork çekme kapasitesinin, çekeceğiniz römorkun 
ağırlığına uygun olduğunu kontrol edin. Bu bilgiyi, aracınızın Teknik Belge’sinde bulabilirsiniz.
Aracınızın çeki demirinin sağlam ve uygun monte edilmiş olduğunu kontrol edin. 
Çekilen yükün ağırlığının çeki demirinin limitlerinin içinde olduğundan emin olun.

 YÜKLEME
Römork üzerindeki yük, mutlaka sıkıca tutturulmalı ve yolculuk esnasında hareket etmesi engellenmelidir.
Yük hiçbir şekilde römorkun dışına taşacak şekilde taşınmamalıdır.
Yük, römorkun üzerinde mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtılmalı, 
ön/arka/sağ/sol yığılmaları engellebmelidir. Tavsiye edilen yük dağılımı, sağ ve sol tarafda 
eşit olacak şekilde %60 ön %40 arka tarafadır. 
Bu kurallara uyulmadan yapılacak yüklemeler, yükün hareketi nedeni ile kullanıcıya yada
 çevredekilere zarar verebilir, dengesiz dağılım nedeni ile römorkun yolda gezinmesine neden olabilir.

 ARACA BAĞLAMA
Römork bağlantısının ucundaki emniyet telini, çeki demiri topuzunun üzerinden geçirin
Römorkunuzun bağlantı mekanizmasının aracınızın çeki demirinin topuzuna sıkıca oturmasına dikkat edin.
Bağlantı göstergesi yeşilde olmalıdır. 
Römorkun elektrik bağlantı konnektörünü, çeki demiri elektrik bağlantısına takın, 
sıkıca oturduğundan emin olun.
Aracınızın sinyallerini çalıştırarak ve frene basarak römork sinyal ve stop lambalarının 
çalıştığından emin olun.

 ÇEKMEDEN ÖNCE
Araç plakasının römork üzerinde de yer aldığından emin olun.
Römork tekerleklerinin hava basıncını kontrol edin.
Römorkun üçüncü (ön) tekerleğinin azami yüksekliğe çekilmiş olduğundan emin olun.

 KULLANIM
Yol hız limitlerine uyduğunuzdan emin olun. Römork kullanırken, 
geçerli hız limitinin 10 Km. altında seyretmeniz gerekmektedir.Ani duruş ve 
direksiyon hareketlerinden kaçının. Önünüzdeki araçla aranızda en az 5 sn. fark bırakın.
Römork savrulmaya başlarsa, fren yapmayın ve gaz keserek yavaşlayın. 
Gaza basarak bu durumdan kurtulmaya çalışmayın, aracın yavaşlamasını bekleyin.
Geri manevra yapmadan önce arkanızdaki alanın durumunu gerekirse aracınızdan inerek kontrol edin.
Geri manevra için yeteri kadar öne giderek kendinize alan yaratın. Geri giderken, 
direksiyonu römorkun gitmesini istediğiniz yönün tersine kırın. 
Römork, özellikle başlangıçta, istediğinizden farklı yöne gidebilir.
Bu durumda aracınızı tekrar ileri alın ve manevrayı tekrarlayın.
Römork içerisinde kesinlikle canlı taşımayın.
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