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KULLANIM KILAVUZU

PÜLVERİZATÖR SANAYİ

RÖZALSAN

PÜLVERİZATÖR



Yapısal Değişiklikler

ÖZALSAN firmasının izni olmadan makinede ve makine parçalarında değişiklik yapılamaz. 

Bu durum taşıyıcı parçalardaki kaynak işleri için de geçerlidir.

Bütün takma ve değiştirme işlemleri ÖZALSAN firmasının yazılı izni ile yapılabilir. 

Sadece ÖZALSAN tarafından izin verilen yedek parça ve aksesuarlarını kullanınız.

UYARI

Taşıyıcı parçaların kırılması durumunda ezilme, kesilme, kavranma,içeri çekme ve darbe tehlikesi vardır.

Makinedeki Resimli İkaz İşaretleri ve Diğer İşaretler

Makinedeki bütün resimli ikaz işaretlerini daima temiz ve okunaklı durumda tutunuz! 

Okunamayan resimli ikaz işaretlerini yenileyiniz. 

Sipariş numarasını belirterek resimli ikaz işaretlerini satıcınızdan isteyiniz.

Resimli ikaz işaretleri makinedeki tehlikeli yerleri işaret eder ve diğer tehlikelerden korur. 

Bu tehlike noktalarında sürekli mevcut veya anîden oluşan tehlikeler vardır. 

Resimli ikaz işareti - Açıklama

Sipariş numarası ve açıklamalar sütunu, yanda bulunan resimli ikaz işareti için tanımı içerir. Resimli ikaz işaretinin tanımı her zaman aynıdır ve aşağıdaki sırayı bildirir:

1. Tehlike tanımı

Örneğin : Çalışır durumdaki makine elemanlarına erişme yoluyla sarılma veya kaptırma tehlikeleri!

2.Tehlikeyi önleme talimatın (talimatların) yerine getirilmemesinin sonuçları

Örneğin : Bu tehlikeler, ölümle sonuçlanabilecek ciddî yaralanmalara neden olabilir.

Tehlikeyi önlemek için talimat (talimatlar)

Örneğin : Şaft muhafazası arızalanabilir ve istem dışı dönebilir. Bu nedenle traktör çalışırken şaft yakınında asla durmayınız. Tahrikli

makine elemanlarının koruma tertibatlarını, aşağıdaki durumlarda asla açmayınız veya çıkarmayınız;

Traktör motoru, bağlı şaft yada kavranmış hidrolik çalıştığında veya Traktör motoru, bağlı şaft yada kavranmış hidrolik istem dışı

çalışabilir durumdaysa makineyi çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz ve dikkate alınız!

UYARI

Yüksek basınç altında çıkan sıvılar (hidrolik yağı) nedeniyle bütün vücut için enfeksiyon tehlikesi vardır!

Yüksek basınç altında çıkan hidrolik yağın cildi delerek vücuda girmesi durumunda bu tehlike, bütün vücutta ağır yaralanmalara neden olur. 

Sızdıran hidrolik hortumları asla eliniz veya parmağınızla kapatmaya çalışmayınız. 

Bakım ve onarım çalışmalarına başlamadan önce kullanım kılavuzundaki bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız. 

Hidrolik yağı nedeniyle meydana gelen yaralanmalarda derhal doktora başvurunuz

UYARI

Montaj, ayar, temizleme, bakım ve onarım gibi çalışmalar için makineye müdahale edilmesi durumlarında, istem dışı çalışma ve yerinden kayma tehlikesi vardır!

Bu tehlike bütün vücutta ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Traktörü ve makineyi her türlü müdahaleye karşı istem dışı çalışma ve kaymaya karşı emniyete alınız.

Müdahalenin türüne göre kullanım kılavuzunun ilgili bölümündeki bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız.

Makine üzerinde hareket eden kişilerin basamaklardan ve platformlardan düşme tehlikesi vardır!

Bu tehlike, bütün vücutta ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Hareket  eden  makine  üzerinde  kişilerin  bulunması ve/veya makine üzerine çıkması yasaktır. 

Bu yasak, basamaklı ve platformlu makineler için de geçerlidir.

Makinede başka kimsenin olmamasına dikkat ediniz.

UYARI

Çalışır durumda korumasız makine elemanları nedeniyle kolun veya üst gövdenin 

içeri çekilmesi veya kaptırılma tehlikesi!

Bu tehlike, kolda veya üst gövdede ağır yaralanmalara neden olur.

Ekiliş konumunda çalıştığı sürece çalışır makine elemanlarının koruma tertibatlarını 

hiçbir zaman açmayınız veya kaldırmayınız, elinizi koruma tertibatı içerisine sokmayınız.

Bu tehlikeli durum, parmaklarda veya elde organların kaybedilmesi 

gibi en ağır yaralanmalara neden olur. 

Traktör motorunun kardan milinin / hidrolik sistemin bağlı olarak çalıştığı sürece 

tehlikeli bölgeye asla elinizi uzatmayınız.

UYARI

Hareketli hidrolik pistonların neden olabileceği el ve parmakların ezilmesi tehlikesi!

Bu tehlike, ciddî yaralanmalara ve uzuv kayıplarına neden olabilir.  

İlaçlama kanadı indirilirken asla elinizi piston miline uzatmayınız.

UYARI

Traktör ve makine arasındaki bölgede, düşme ve makine altında kalmak 

suretiyle insan vücudu için ezilme tehlikesi!

Bu tehlike ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.  

Traktör  ve  makine  arasındaki  bölgede çalışma durumunda kişilerin durması yasaktır.  

ohum  skala  ayarı  gibi  yapılması  gereken ayar ve bakımları, traktörü durdurduktan ve gerekli 

emniyet önlemlerini aldıktan sonra yapınız.

Makineyi alıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz ve dikkate alınız!

                      Organizasyon Önlemleri

                         İşletmeci, gerekli kişisel koruma donanımlarını sağlamalıdır.

                           · Koruyucu gözlük,  

                             · Güvenlik ayakkabısı,  

                                · Başlıklı koruyucu elbise, 

                                   · Cilt koruyucu, vs.

Kullanım Kılavuzu

Daima makinenin kullanım yerinde muhafaza edilmelidir! Her zaman kullanıcı ve bakım personelinin 

rahat erişebileceği bir yerde olmalıdır! Düzenli olarak mevcut güvenlik tertibatlarını kontrol ediniz!

Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarının yanında, kaza önleme ve çevre koruma konusunda 

genel geçerliliği olan ulusal kurallara ve trafik kurallarına uyunuz.

Güvenlik ve Koruma Tertibatları

Makinenin işletime alınmasından önce bütün güvenlik ve koruma tertibatları usulüne uygun olarak monte 

edilmiş ve çalışır durumda olmalıdır. Bütün güvenlik ve koruma düzenekleri düzenli olarak denetlenmelidir. 

Hatalı veya sökülmüş güvenlik veya koruma düzenekleri, tehlikeli durumlara neden olabilir.

Eğitim

Sadece konusunda eğitim görmüş kişiler makineyle / makinede çalışabilir. İşletmeci, kişilerin kullanma, 

bakım ve onarım konusunda yetkilerini açık bir şekilde belirlemelidir.

Öğrenen kişi, tecrübeli bir kişinin kontrolü altında makine ile / makinede çalışabilir.

Normal İşletimde Güvenlik Önlemleri

Makineyi, sadece, bütün güvenlik ve koruma tertibatları tam olarak çalışır durumdayken işletiniz. 

Makineyi günde en az bir kez, gözle görülebilir hasarlar ile güvenlik ve koruma tertibatlarının fonksiyonu 

açısından kontrol ediniz. Artık Enerji Nedeniyle Tehlike Makinede mekanik, hidrolik, pnömatik ve 

elektrikli/elektronik artık enerjilerin oluşması durumunu dikkate alınız. 

Kullanıcı personelin eğitilmesinde bu konudaki ilgili önlemleri alınız.

Bakım ve Onarım, Arıza Giderme

Belirtilen ayar, bakım ve genel kontrol çalışmalarını zamanında yapınız. Basınçlı hava ve hidrolik sıvılar gibi 

işletim maddelerinin istem dışı devreye girmelerine karşı emniyete alınız. Değiştirme işlemi esnasında 

büyük parça gruplarını, kaldırma tertibatına özenli bir şekilde sabitleyiniz ve emniyete alınız. Sökülen vida 

bağlantılarını, yerine sıkı oturma bakımından kontrol ediniz. Bakım çalışmaların sona erdirdikten sonra 

güvenlik ve koruma tertibatlarının fonksiyonunu kontrol ediniz.



UYARI

Montaj, ayar, temizleme, bakım ve onarım gibi çalışmalar için makineye müdahale edilmesi durumlarında, istem dışı çalışma ve yerinden kayma tehlikesi vardır!

Bu tehlike bütün vücutta ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Traktörü ve makineyi her türlü müdahaleye karşı istem dışı çalışma ve kaymaya karşı emniyete alınız.

Müdahalenin türüne göre kullanım kılavuzunun ilgili bölümündeki bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız.

Makine üzerinde hareket eden kişilerin basamaklardan ve platformlardan düşme tehlikesi vardır!

Bu tehlike, bütün vücutta ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Hareket  eden  makine  üzerinde  kişilerin  bulunması ve/veya makine üzerine çıkması yasaktır. 

Bu yasak, basamaklı ve platformlu makineler için de geçerlidir.

Makinede başka kimsenin olmamasına dikkat ediniz.

UYARI

Çalışır durumda korumasız makine elemanları nedeniyle kolun veya üst gövdenin 

içeri çekilmesi veya kaptırılma tehlikesi!

Bu tehlike, kolda veya üst gövdede ağır yaralanmalara neden olur.

Ekiliş konumunda çalıştığı sürece çalışır makine elemanlarının koruma tertibatlarını 

hiçbir zaman açmayınız veya kaldırmayınız, elinizi koruma tertibatı içerisine sokmayınız.

Bu tehlikeli durum, parmaklarda veya elde organların kaybedilmesi 

gibi en ağır yaralanmalara neden olur. 

Traktör motorunun kardan milinin / hidrolik sistemin bağlı olarak çalıştığı sürece 

tehlikeli bölgeye asla elinizi uzatmayınız.

UYARI

Hareketli hidrolik pistonların neden olabileceği el ve parmakların ezilmesi tehlikesi!

Bu tehlike, ciddî yaralanmalara ve uzuv kayıplarına neden olabilir.  

İlaçlama kanadı indirilirken asla elinizi piston miline uzatmayınız.

UYARI

Traktör ve makine arasındaki bölgede, düşme ve makine altında kalmak 

suretiyle insan vücudu için ezilme tehlikesi!

Bu tehlike ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.  

Traktör  ve  makine  arasındaki  bölgede çalışma durumunda kişilerin durması yasaktır.  

ohum  skala  ayarı  gibi  yapılması  gereken ayar ve bakımları, traktörü durdurduktan ve gerekli 

emniyet önlemlerini aldıktan sonra yapınız.

Makineyi alıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz ve dikkate alınız!

                      Organizasyon Önlemleri

                         İşletmeci, gerekli kişisel koruma donanımlarını sağlamalıdır.

                           · Koruyucu gözlük,  

                             · Güvenlik ayakkabısı,  

                                · Başlıklı koruyucu elbise, 

                                   · Cilt koruyucu, vs.

Kullanım Kılavuzu

Daima makinenin kullanım yerinde muhafaza edilmelidir! Her zaman kullanıcı ve bakım personelinin 

rahat erişebileceği bir yerde olmalıdır! Düzenli olarak mevcut güvenlik tertibatlarını kontrol ediniz!

Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarının yanında, kaza önleme ve çevre koruma konusunda 

genel geçerliliği olan ulusal kurallara ve trafik kurallarına uyunuz.

Güvenlik ve Koruma Tertibatları

Makinenin işletime alınmasından önce bütün güvenlik ve koruma tertibatları usulüne uygun olarak monte 

edilmiş ve çalışır durumda olmalıdır. Bütün güvenlik ve koruma düzenekleri düzenli olarak denetlenmelidir. 

Hatalı veya sökülmüş güvenlik veya koruma düzenekleri, tehlikeli durumlara neden olabilir.

Eğitim

Sadece konusunda eğitim görmüş kişiler makineyle / makinede çalışabilir. İşletmeci, kişilerin kullanma, 

bakım ve onarım konusunda yetkilerini açık bir şekilde belirlemelidir.

Öğrenen kişi, tecrübeli bir kişinin kontrolü altında makine ile / makinede çalışabilir.

Normal İşletimde Güvenlik Önlemleri

Makineyi, sadece, bütün güvenlik ve koruma tertibatları tam olarak çalışır durumdayken işletiniz. 

Makineyi günde en az bir kez, gözle görülebilir hasarlar ile güvenlik ve koruma tertibatlarının fonksiyonu 

açısından kontrol ediniz. Artık Enerji Nedeniyle Tehlike Makinede mekanik, hidrolik, pnömatik ve 

elektrikli/elektronik artık enerjilerin oluşması durumunu dikkate alınız. 

Kullanıcı personelin eğitilmesinde bu konudaki ilgili önlemleri alınız.

Bakım ve Onarım, Arıza Giderme

Belirtilen ayar, bakım ve genel kontrol çalışmalarını zamanında yapınız. Basınçlı hava ve hidrolik sıvılar gibi 

işletim maddelerinin istem dışı devreye girmelerine karşı emniyete alınız. Değiştirme işlemi esnasında 

büyük parça gruplarını, kaldırma tertibatına özenli bir şekilde sabitleyiniz ve emniyete alınız. Sökülen vida 

bağlantılarını, yerine sıkı oturma bakımından kontrol ediniz. Bakım çalışmaların sona erdirdikten sonra 

güvenlik ve koruma tertibatlarının fonksiyonunu kontrol ediniz.
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Yapısal Değişiklikler

ÖZALSAN firmasının izni olmadan makinede ve makine parçalarında değişiklik yapılamaz. 

Bu durum taşıyıcı parçalardaki kaynak işleri için de geçerlidir.

Bütün takma ve değiştirme işlemleri ÖZALSAN firmasının yazılı izni ile yapılabilir. 

Sadece ÖZALSAN tarafından izin verilen yedek parça ve aksesuarlarını kullanınız.

UYARI

Taşıyıcı parçaların kırılması durumunda ezilme, kesilme, kavranma,içeri çekme ve darbe tehlikesi vardır.

Makinedeki Resimli İkaz İşaretleri ve Diğer İşaretler

Makinedeki bütün resimli ikaz işaretlerini daima temiz ve okunaklı durumda tutunuz! 

Okunamayan resimli ikaz işaretlerini yenileyiniz. 

Sipariş numarasını belirterek resimli ikaz işaretlerini satıcınızdan isteyiniz.

Resimli ikaz işaretleri makinedeki tehlikeli yerleri işaret eder ve diğer tehlikelerden korur. 

Bu tehlike noktalarında sürekli mevcut veya anîden oluşan tehlikeler vardır. 

Resimli ikaz işareti - Açıklama

Sipariş numarası ve açıklamalar sütunu, yanda bulunan resimli ikaz işareti için tanımı içerir. 

Resimli ikaz işaretinin tanımı her zaman aynıdır ve aşağıdaki sırayı bildirir:

1. Tehlike tanımı

Örneğin : Çalışır durumdaki makine elemanlarına erişme yoluyla sarılma veya kaptırma tehlikeleri!

2.Tehlikeyi önleme talimatın (talimatların) yerine getirilmemesinin sonuçları

Örneğin : Bu tehlikeler, ölümle sonuçlanabilecek ciddî yaralanmalara neden olabilir.

Tehlikeyi önlemek için talimat (talimatlar)

Örneğin : Şaft muhafazası arızalanabilir ve istem dışı dönebilir. 

Bu nedenle traktör çalışırken şaft yakınında asla durmayınız. 

Tahrikli makine elemanlarının koruma tertibatlarını, aşağıdaki durumlarda asla açmayınız veya çıkarmayınız; 

Traktör motoru, bağlı şaft yada kavranmış hidrolik çalıştığında veya Traktör motoru, 

bağlı şaft yada kavranmış hidrolik istem dışı çalışabilir durumdaysa makineyi çalıştırmadan önce 

kullanım kılavuzunu okuyunuz ve dikkate alınız!

UYARI

Yüksek basınç altında çıkan sıvılar (hidrolik yağı) nedeniyle bütün vücut için enfeksiyon tehlikesi vardır!

Yüksek basınç altında çıkan hidrolik yağın cildi delerek vücuda girmesi durumunda bu tehlike, 

bütün vücutta ağır yaralanmalara neden olur. Sızdıran hidrolik hortumları asla eliniz veya 

parmağınızla kapatmaya çalışmayınız. Bakım ve onarım çalışmalarına başlamadan önce 

kullanım kılavuzundaki bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız. Hidrolik yağı nedeniyle meydana gelen 

yaralanmalarda derhal doktora başvurunuz.



UYARI

Montaj, ayar, temizleme, bakım ve onarım gibi çalışmalar için makineye müdahale edilmesi durumlarında, 

istem dışı çalışma ve yerinden kayma tehlikesi vardır! Bu tehlike bütün vücutta ağır yaralanmalara 

veya ölüme neden olabilir.Traktörü ve makineyi her türlü müdahaleye karşı istem dışı çalışma ve 

kaymaya karşı emniyete alınız. Müdahalenin türüne göre kullanım kılavuzunun ilgili bölümündeki 

bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız. Makine üzerinde hareket eden kişilerin basamaklardan ve 

platformlardan düşme tehlikesi vardır!Bu tehlike,bütün vücutta ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Hareket  eden  makine  üzerinde  kişilerin  bulunması ve/veya makine üzerine çıkması yasaktır. 

Bu yasak, basamaklı ve platformlu makineler için de geçerlidir.

Makinede başka kimsenin olmamasına dikkat ediniz.

UYARI

Çalışır durumda korumasız makine elemanları nedeniyle kolun veya üst gövdenin içeri çekilmesi veya 

kaptırılma tehlikesi! Bu tehlike, kolda veya üst gövdede ağır yaralanmalara neden olur.

Ekiliş konumunda çalıştığı sürece çalışır makine elemanlarının koruma tertibatlarını hiçbir zaman açmayınız 

veya kaldırmayınız, elinizi koruma tertibatı içerisine sokmayınız. Bu tehlikeli durum, parmaklarda veya 

elde organların kaybedilmesi gibi en ağır yaralanmalara neden olur. Traktör motorunun 

kardan milinin / hidrolik sistemin bağlı olarak çalıştığı sürece tehlikeli bölgeye asla elinizi uzatmayınız.

Hareketli hidrolik pistonların neden olabileceği el ve parmakların ezilmesi tehlikesi!

Bu tehlike, ciddî yaralanmalara ve uzuv kayıplarına neden olabilir.  

İlaçlama kanadı indirilirken asla elinizi piston miline uzatmayınız.

UYARI

Traktör ve makine arasındaki bölgede, düşme ve makine altında kalmak 

suretiyle insan vücudu için ezilme tehlikesi!

Bu tehlike ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.  

Traktör  ve  makine  arasındaki  bölgede çalışma durumunda kişilerin durması yasaktır.  

Tohum  skala  ayarı  gibi  yapılması  gereken ayar ve bakımları, traktörü durdurduktan ve gerekli 

emniyet önlemlerini aldıktan sonra yapınız.

Makineyi alıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz ve dikkate alınız!

                      Organizasyon Önlemleri

                         İşletmeci, gerekli kişisel koruma donanımlarını sağlamalıdır.

                           · Koruyucu gözlük,  

                             · Güvenlik ayakkabısı,  

                                · Başlıklı koruyucu elbise, 

                                   · Cilt koruyucu, vs.

Kullanım Kılavuzu

Daima makinenin kullanım yerinde muhafaza edilmelidir! Her zaman kullanıcı ve bakım personelinin 

rahat erişebileceği bir yerde olmalıdır! Düzenli olarak mevcut güvenlik tertibatlarını kontrol ediniz!

Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarının yanında, kaza önleme ve çevre koruma konusunda 

genel geçerliliği olan ulusal kurallara ve trafik kurallarına uyunuz.

Güvenlik ve Koruma Tertibatları

Makinenin işletime alınmasından önce bütün güvenlik ve koruma tertibatları usulüne uygun olarak monte 

edilmiş ve çalışır durumda olmalıdır. Bütün güvenlik ve koruma düzenekleri düzenli olarak denetlenmelidir. 

Hatalı veya sökülmüş güvenlik veya koruma düzenekleri, tehlikeli durumlara neden olabilir.

Eğitim

Sadece konusunda eğitim görmüş kişiler makineyle / makinede çalışabilir. İşletmeci, kişilerin kullanma, 

bakım ve onarım konusunda yetkilerini açık bir şekilde belirlemelidir.

Öğrenen kişi, tecrübeli bir kişinin kontrolü altında makine ile / makinede çalışabilir.

Normal İşletimde Güvenlik Önlemleri

Makineyi, sadece, bütün güvenlik ve koruma tertibatları tam olarak çalışır durumdayken işletiniz. 

Makineyi günde en az bir kez, gözle görülebilir hasarlar ile güvenlik ve koruma tertibatlarının fonksiyonu 

açısından kontrol ediniz. Artık Enerji Nedeniyle Tehlike Makinede mekanik, hidrolik, pnömatik ve 

elektrikli/elektronik artık enerjilerin oluşması durumunu dikkate alınız. 

Kullanıcı personelin eğitilmesinde bu konudaki ilgili önlemleri alınız.

Bakım ve Onarım, Arıza Giderme

Belirtilen ayar, bakım ve genel kontrol çalışmalarını zamanında yapınız. Basınçlı hava ve hidrolik sıvılar gibi 

işletim maddelerinin istem dışı devreye girmelerine karşı emniyete alınız. Değiştirme işlemi esnasında 

büyük parça gruplarını, kaldırma tertibatına özenli bir şekilde sabitleyiniz ve emniyete alınız. Sökülen vida 

bağlantılarını, yerine sıkı oturma bakımından kontrol ediniz. Bakım çalışmaların sona erdirdikten sonra 

güvenlik ve koruma tertibatlarının fonksiyonunu kontrol ediniz.
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Yapısal Değişiklikler

ÖZALSAN firmasının izni olmadan makinede ve makine parçalarında değişiklik yapılamaz. 

Bu durum taşıyıcı parçalardaki kaynak işleri için de geçerlidir.

Bütün takma ve değiştirme işlemleri ÖZALSAN firmasının yazılı izni ile yapılabilir. 

Sadece ÖZALSAN tarafından izin verilen yedek parça ve aksesuarlarını kullanınız.

UYARI

Taşıyıcı parçaların kırılması durumunda ezilme, kesilme, kavranma,içeri çekme ve darbe tehlikesi vardır.

Makinedeki Resimli İkaz İşaretleri ve Diğer İşaretler

Makinedeki bütün resimli ikaz işaretlerini daima temiz ve okunaklı durumda tutunuz! 

Okunamayan resimli ikaz işaretlerini yenileyiniz. 

Sipariş numarasını belirterek resimli ikaz işaretlerini satıcınızdan isteyiniz.

Resimli ikaz işaretleri makinedeki tehlikeli yerleri işaret eder ve diğer tehlikelerden korur. 

Bu tehlike noktalarında sürekli mevcut veya anîden oluşan tehlikeler vardır. 

Resimli ikaz işareti - Açıklama

Sipariş numarası ve açıklamalar sütunu, yanda bulunan resimli ikaz işareti için tanımı içerir. 

Resimli ikaz işaretinin tanımı her zaman aynıdır ve aşağıdaki sırayı bildirir:

1. Tehlike tanımı

Örneğin : Çalışır durumdaki makine elemanlarına erişme yoluyla sarılma veya kaptırma tehlikeleri!

2.Tehlikeyi önleme talimatın (talimatların) yerine getirilmemesinin sonuçları

Örneğin : Bu tehlikeler, ölümle sonuçlanabilecek ciddî yaralanmalara neden olabilir.

Tehlikeyi önlemek için talimat (talimatlar)

Örneğin : Şaft muhafazası arızalanabilir ve istem dışı dönebilir. 

Bu nedenle traktör çalışırken şaft yakınında asla durmayınız. 

Tahrikli makine elemanlarının koruma tertibatlarını, aşağıdaki durumlarda asla açmayınız veya çıkarmayınız; 

Traktör motoru, bağlı şaft yada kavranmış hidrolik çalıştığında veya Traktör motoru, 

bağlı şaft yada kavranmış hidrolik istem dışı çalışabilir durumdaysa makineyi çalıştırmadan önce 

kullanım kılavuzunu okuyunuz ve dikkate alınız!

UYARI

Yüksek basınç altında çıkan sıvılar (hidrolik yağı) nedeniyle bütün vücut için enfeksiyon tehlikesi vardır!

Yüksek basınç altında çıkan hidrolik yağın cildi delerek vücuda girmesi durumunda bu tehlike, 

bütün vücutta ağır yaralanmalara neden olur. Sızdıran hidrolik hortumları asla eliniz veya 

parmağınızla kapatmaya çalışmayınız. Bakım ve onarım çalışmalarına başlamadan önce 

kullanım kılavuzundaki bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız. Hidrolik yağı nedeniyle meydana gelen 

yaralanmalarda derhal doktora başvurunuz.


