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KULLANIM KILAVUZU

PÜLVERİZATÖR SANAYİ

RÖZALSAN

ASILIR ÇEKİLİR TİP GOBLE
AĞIR ŞASE GOBLE

V TİPİ ARKADAN TEKERLİ GOBLE



UYARILAR - KESİNLİKLE DİKKATE ALINIZ
1. Bağlama esnasında traktörle makinaya yaklaşıldığında traktör kesinlikle durdurulmalıdır.
2. Ürünü traktöre bağladıktan sonra kesinlikle altına , yanına , üstüne çıkarak tamirat ve bakım işlemi yapmayın. 
    Bu tür işlemleri traktöre bağlanmadan veya traktör tamamen durdurulduktan sonra 
    ve ürün yere sabitlendikten sonra yapınız.
3. Makine çalışırken üstüne çıkmayın , yanına yaklaşmayın. Sürücü sizi görmeyebilir. 
    Dönmeden dolayı makinadan arka tarafa parça sıçrayabilir. Yaralanmaya sebep vermemek için çalışma 
    esnasında makinanın arkasında bulunmayın veya dolaşmayın.
4. Makinanın kullanımı esnasında ilgili operatörlerin haricinde diğer kişiler çalışma esnasında 
    makinanın yanında bulunmamalıdır.
5. Yüksekte çalışan tarım makinalarının çalışması esnasında altına kesinlikle girmeyin. 
    Makina düşebilir ve ciddi yaralanmalara ( ölüm , uzuv kaybı , kalıcı sakatlık v.b. ) neden olabilir. 
    Buna dikkat ediniz.
6. Emniyet pimlerini takmadan makinayı kesinlikle çalıştırmayın.

 KULLANIMI
Goble düz zeminde ve hareket etmeyecek pozisyonda olmalıdır. 
Gergi kolları makinenin alt bağlantı yerlerine gelecek şekilde ayarlanıp 
her iki tarafına pimler takılacak ve emniyet kilidi ( yaylı pim ) ile kilitlenecektir. 
Traktörün orta kolu makinenin üst bağlantı noktasına getirildikten sonra pim takılacak ve 
emniyet kilidi (yaylı pim )kilitlenecektir. Diskleri harekete geçirmek için kullanılan pompa 
hidrolik hortumları traktörün hidrolik çıkışına bağlanacaktır. 
Goblenin kaydırma ve açı verme sistemini 
kullanmak için traktörde iki giriş iki çıkış hidrolik bağlantı olmalıdır. 
Traktör yavaş yavaş hareket ettirilmeli ve işleme geçirilmelidir. 
İş bitimi makinenizin uzun ömürlü olması için genel temizliği mutlaka yapılmalıdır.

BAKIM
Makinelerimizin uzun ömürlü olması öncelikle düzenli bakım gerektirir. 
Makine üzerinde gevşeyen somun ve civatalar sıkılmalı; kopan veya kırılan parçalar var ise 
tamir edilmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir.Mevsim başında ve sonunda rulmanlı yatakların, 
hidrolik pistonun yağlanması gerekmektedir.

KULLANIM ALANLARI
ÖZALSAN goble diskaroları kötü toprak şartlarında, anız bozmada, ekin öncesi bitki artıklarının
parçalanmasında, nem oranını yitirmiş olan toprağın derin işlenmesinde, tırmıkların yetersiz olduğu 
koşullarda çok etkilidir.Hasattan sonra pullukların giremediği, 
kurak aylarda (20 cm derinliğinde) toprağı işleyebilmekte 
ve tarlaya başka bir makine sokmaksızın ekime hazırlamaktadır.

İMALATÇI FİRMA 
       (KAŞE - İMZA)

SATICI FİRMA 
       (KAŞE - İMZA)


	Kullanım Klavuzu Goble 1. sayfa
	Kullanım Klavuzu Goble 2. sayfa Kaşeli

