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KULLANIM KILAVUZU

PÜLVERİZATÖR SANAYİ

RÖZALSAN

SIRA ARASI ÇAPA MAKİNESİ



KULLANMA - TANITIM - AÇIKLAMA

Askı kirişi dört adet civata ile bağlanmıştır.Normal olarak 65-70cm. sıra aralığında eklmiş pamuk,mısır ve benzeri 
çapa bitkilerinin ara çapa işlerini yapmak üzere imal edilmiştir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1- Sıra arası çapa makinesi ile ilgili yapılacak tüm işlermlerde ve ayarlamalardan önce traktör kontak anahtarının kapalı ve 
     el freni çekilmiş durumda olması gerekir
2- Çalışmaya başlamadan önce kontrolleri yapınız.
3- Traktör hareket ederken sürücü koltuğunu terk etmeyiniz.
4- Makineyi kaldırma ve indirme i,şleminde dikkatli olunuz emniyet mesafesini koruyunuz.
5- Makineyi kaldırma ve indirme sırasında kesinlikle traktörle makine arasında durmayınız.
6- Yedek parçalarını üreticiden veya bayilerden temin ediniz, kesinlikle orjinal yedek parça kullanınız.

Güvenlik Mesafesi : Bu Makineden canlı varlıkların zarar görmemsi için makinanın en dış noktalarında 2 metre uzaklığa 
kadar olan kısım güvenlik mesafesi olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Teslime Hazırlama 
A-Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Husular;

İndirme Bindirme Kuralları:Makinalarımız ağır olduğu için indirme ve bindirme işlemi yükleyici tarafından yapılmalıdır. 
Makine uygun şekilde kaldırma noktalarından bağlanmalıdır.
Makinamızı teslim alırken; şaft ve bıçaklarını kontrol ediniz.

Nakliye Kuralları: Makinalar taşıyıcıda üst üste konmamalı iyice sabitlenmelidir.
B-Makinanın Traktöre Bağlanması
- 5'li sıra arası çapa makinesi en az 55 bg (beygir gücünde) bir traktör ile kullanılabilir. Traktörün hidrolik sistemi ile 3 nokta 
   sisteminin yan gergileri çlaışır durumda olmalıdır.
- Traktör hidrolik kollarının yan gergilerini makinanın sağ ve sola hareketlerini önleyecek şekilde boşluğunu 
   alarak gerginleştiriniz.

KULLANIM ALANLARI
1- Çapa bitkilerin aralarını çapalamada kullanılır.
2- Çapalama işçiliğinden % 70-80 tasarruf sağlar.
3- Tarlayı yabancı otlarda korur.
4- Toprağın tavını kaçırmaz, su ihtiyacını geciktirerek sulamadan tasarruf sağlar.
5- Toprağı incelterek ve kabartarak toprağın havalanmasını ve güneşlenmesini sağlar.
6- Toprağın çatlamasını önler gübrenin toprağa daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Bütün bunların soucu olarak verimi artar.

ŞAFTIN MAKİNA VE TRAKTÖRE TAKILMASI

* Makinamız traktörün üç nokta askı düzenine bağlanacaktır.Makinamızı traktöre bağlarken düz bir yerde durmalı ,
ünitebaskı kolları (yaylı baskı düzenekleri) aynı seviyeye getirilmeldir.

* Bundan sonra makinenin yere parelel durması için üst askı kolu ve yan kollardan ayar yapınız.
* Makine üzerindegresörlükleri işe girmeden yağlayınız. Bu işlemi günde iki kez tekrar ediniz.
* Ayrıca makinadaki vida ve cıvataları kontrol ederek işe giriniz.
* 10-15 dakikalık çalışmadan sonra makineyi durdurarak hidrolik kolları vasıtası ile kaldırıp bütün civatalarını

kuvvetlice sıkınız.
* Makinenin derinlik ayarını taşıyıcı tekerleklerden yapınız. tekerleği yukarı çekiniz ve yerden 8cm. yukarıda sabitleyiniz.
* Makineyi hidrolik kolları ile yukarı kaldırarak tüm ünitelerin aynı hizaya gelmesini sağlayınız.
* Diğüer tüm ayarlar tarlada çalışabilecek şekilde yapılmışltır.



İMALATÇI FİRMA 
       (KAŞE - İMZA)

SATICI FİRMA 
       (KAŞE - İMZA)

 Teknik Bilgiler ve Özellikler

Özalsan sıra arası çapa makinesitoprağı parçalayıp, kabartmaktadır. Aynı zamanda yabancı ot mücedelesi yapılmaktadır.

PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ, UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR,
PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI BAKIMIN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI:

- Makine için günlük bakım ile hasat sonu bakımı yanında en önemli bakım ilk 50 saatlik çalışmadan sonra 
   yapılacak bakımdır.

Bakım
- Makine ile çalışmaya başlamadan önce gressörlüklerimize her gün yağ basınız.
- İş bitiminde makine üzerindeki cıvata ve somunları konrol ederek gevşemiş olanları sıkınız ayrıca 
   gressörlüklere tekrar yağ basınız.
- Makinamızı basınçlı su ile komple yıkıyarak çamur,kir,toz ve yağlardan temizleyip kurutunuz.
- Makinamızı güneş, yağmur ve kardan koruyunuz.
- Mümkünse kapalı bir yerde bulundurunuz veya üzerini örtünüz.

Kullanım Ömrü 
Makinalarımızın ömrü 10 yıldır.

Onarım
ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
Makinalarımızın onarımında orjinal yedek parçalarını fabrikamızdan temin ediniz.

TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR
İhtiyaç halinde yetkili servislerimizle irtibat kurunuz.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONU

   ÖZALSAN TARIM MAKİNALARI VE PÜLVERİZATÖR SANAYİ
FABRİKA ADRES   : E-5 KARAYOLU ÜZERİ HİLAL MAH.BÖLGE TRAFİK KARŞISI CEYHAN/ADANA 
TELEFON        : 0322 612 36 86
FAX        : 0322 613 25 56
E-mail              : ozalsantarmak@hotmail.com
www.ozalsan.com
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