
KATI GÜBRE DAĞITMA 
KULLANIM KLAVUZU

MAKİNAYI KULLANIMA 
BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA 

KULLANIM KLAVUZUNU 
OKUYUNUZ.



MAKİNEYİ TRAKTÖRE BAĞLAMA VE MAKİNEYİ TRAKTÖRDEN AYIRMA

- Makineyi traktöre bağlamadan önce makinenin sabitlenmiş olduğundan emin olunuz.

- Traktörü makinenin çeki oku hizasına getirip kriko ile hizalamayı ayarlayıp traktöre 
bağlayınız.

- Makineyi traktöre bağladığınızda fren tertibatlarının çalışır olduğundan emin olunuz. 
Makineniz frenli ise fren sisteminin bağlantısını ve düzgün çalıştığını mutlaka kontrol ediniz.

- Makineyi traktöre bağladıktan sonra krikoyu boşa alıp yuvasından çıkarıp makine 
gövdesindeki yuvaya takınız. Aksi halde dönüşlerde manevra açısını daraltıp krikoya ve 
makina ekipmanlarına zarar verebilir.

- Makineyi traktörden ayırırken makineyi park alanına alıp makineyi sabitleyiniz.

- Makineyi sabitledikten sonra krikoyu gövde üzerinden söküp on ok üzerindeki kriko yuvasına 
takıp yükü traktörden alıp makineyi traktörden ayırınız.

NOT: Traktör şaftını makine ile gübre savurma işlemi yapacağınız zaman takınız ve 
çalıştırmadan önce etrafında canlı olmadığından emin olup çalıştırınız. Gübre savurma 
işleminiz bitti ise güvenlik açısından şaftı makineden ayırınız. Makine izerindeki şaft 
muhafazasını kesinlikle sökmeyiniz. 

ÖNEMLİ: Makineyi güvenlik açısından 2 kişi çalıştırmayınız makinenin traktöre bağlanıp 

KRİKO KULLANIMI

Makine kullanım dışında kriko üzerine alınıp lastiklerin 
önüne ve arkasına rampa koyularak sabitlenmesi 
sağlanmalıdır.

Makine faliyete geçecek ise öncelikle traktöre bağlanıp 
emniyeti sağlandıktan sonra kiroko sökülüp yandaki 
resimdeki yuvasına takılmalıdır. Makine tekerleklerinin 
önündeki ve arkasındaki takozlar alınarak faliyete 
geçirilmelidir.

Belirli periyodlar ile kriko yağlama noktaları yağlanmalıdır 
aksi taktirde kriko içerisindeki dişliler yağsız kalıp krikoyu 
etkisiz kılacaktır.

NOT: Makineyi hareket ettirmeden önce krikonun ön ok 
üzerinden söküldüğünden emin olunuz.



MAKİNEYE GÜBRE YÜKLENMESİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- Makineye gübre yüklemesi yapılırken yükleme alanında ve çevresinde kimse olmadığından 
emin olunuz.

- Yükmele sırasında makine altında ve çevresinde bulunmayınız.

- Yükleme sırasında yüklemeyi yapan aracın etrafında yada yükleme kepçesinin altında 
bulunmayınız.

- Yükleme kepçesi ile yüklemeyi yaparken makinenin orta kısmından yükleme yapınız. 
Yükleme sırasında makinenin önünde yada arkasında bulunmayınız, önünden ve arkasından 
yükleme yapmayınız. Yüklemeyi dengeli yapınız.

- Makinenin yüklenmesi sırasında makine şaftının ve hidrolik ekipmanlarının traktöre bağlı 
olmadığından emin olunuz.

- Yükleme sırasında traktörü güvenlik açısından stop ediniz kesinlikle çalıştırmayınız.

- Yükleme yapılırken traktörün fren sisteminin çalıştığından emin olunuz. Makineniz frenli ise 
frenin aktif olduğundan emin olunuz.

- Yükleme işlemi bittikten sonra hareket etmeden önce makine çevresini kontrol ediniz.

- Kalkış yapmadan önce fren sistemlerini devre dışı bırakıp yumuşak kalkış yapınız.

- Makine seyir halinde mümkün olduğunca ani fren ve ani kalkışlardan kaçınınız.

- Makine etiketi üzerinde belirtilen dolu ağırlık üzerinde yükleme yapmayınız.

NOT: Makine ile gübre dağıtımı yapılmayacak ise yada yükleme alanından dağıtım yapılacak 
yer ile seyir halinde iken mümkün mertebe şaftı ve hidrolik tertibatı traktöre bağlamayınız.



MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI VE GÜBRE SERPME İŞLEMİNİN YAPILMASI

- Makine gübre serpilecek araziye geldiğinde dağıtım alanı çevresinde makinenin arka 
kısmından 10 metre yan noktalarından 6 metre sağ 6 metre sola gübre fırlatacağından  dolayı 
bu alan içerisinde karayolu veya herhangi bir canlı olmadığından emin olup çalıştırılmalıdır 
yada makineyi güvenli mesafede olduğundan emin olunup çalışmaya başlanmalıdır.

- Makineyi faliyete geçirmeden önce traktörü stop edip şaftı ve hidrolik jakları traktöre 
bağlayınız. (Şaft güvenlik muhafazalarını kesinlikle sökmeyiniz.)

- Şaftı taktıktan sonra traktörün kuyruk milini devreye almadan önce makine çevresinde 
kimsenin olmadığından emin olunuz. Kuyruk mili devreye girdiğinde helezonlar çalışmaya 
başlayacaktır.

- Helezonlar aktif hale geldikten sonra önce kapağı istenilen ölçüde açıp daha sonra bant 
sistemi çalıştırılmalıdır.

- Bant sisteminin dönüşü kontrol edilmeli ve helezon çalışmadan, kapak açılmadan kesnilikle 
bant sistemi çalıştırılmamalıdır. Aksi halde makine ve ekipmanlara zarar verebilir.

- Makine faliyette iken gübre serpme yoğunluğunu helezon dönüş devriyle, traktörün hızı ile ve 
bant sisteminin hızından ayarlayabilirsiniz. Bant sisteminin hızını makine önünde bulunan 
hidrolik hız ayar valfi ile bant hızını istediğiniz hızda ayarlayabilirsiniz.

- Makine tam dolu kapasitede iken bant sistemi hızlı çalışır ise (gübre yoğunluğuna bağlı 
olarak) kapak tam açılmalı ve helezon dönüş devri makine sağlığı açısından yüksek olmalıdır.

- Makine ve ekipmanları çalışırken kesinlikke makine yaklaşmayınız. Makine boş yada dolu 
iken kesinlikle makine üzerine çıkmayınız makine içerise girmeyiniz.

- Makine çalışır konumda veya hareket halindeyken kesinlikle müdahale yapmayınız.

NOT: Makine kullanımında sadece amaçlanan iş için kullanımı uygundur. Kesinlikle insan ve 

1) Helezonların çalışır hale getirilmesi

2) Kapak sisteminin açılması

3) Bant sisteminin çalışması



HİDROLİK SİSTEMİNİN KULLANIMI

- Hidrolik sistemler makine üzerinde kullanıma hazır olarak ayarlanmıştır. Kullanım sırasında 
kumanda paneli içerisinden çıkan hidrolik hortum jaklarını taraktöre bağlamak yeterli olacaktır. 
Hortumların üzerinde hangi sisteme ait olduğu yazmaktadır. Jaklar traktöre bağlandıktan 
sonra kontrol traktörden sağlanacaktır. Bant sisteminin jakı traktöre bağlanıp sisteme basınç 
verildiğinde kumanda paneli üzerinde bulunan valf vanasından bant hızını ayarlayabilirsiniz.

- Makineniz kendinden hidrolikli ise traktörün şaftını makinaya bağlamanız yeterli olacaktır. 
Kuyruk mili çalışmaya başladığında helezon sistemi dönmeye başlayacaktır ve tüm sistem 
kullanıma hazır olacaktır. Kumanda kollarını traktörün istediğiniz yerine sabitleyip kumanda 
kollarından kapak sistemini ve bant sistemini kullanabilirsiniz.

- Kapak Aç/Kapat
- Kapak Aç/Kapat

- Fren (Opsiyonel) - Bant Hız Ayar Vanası

JAKLI SİSTEM

HİDROLİKLİ SİSTEM

- Depo Kapağı

- Yağ Tankı

- Redüktör

- Hidrolik Pompa

- Kumanda Kolları - Bant Hız Ayar Vanası

- Seviye Göstergesi



KULLANIM SONRASINDA MAKİNENİN TEMİZLİĞİ

- Makine temizliğine başlamadan önce traktör şaftı ve hidrolik jaklar sökülüp traktörün kontağı 
kapalı halde temizlik yapılmalıdır. Aksi taktirde yağsız kalıp parçaların aşınması durumunda 
makine garanti kapsamına girmeyecektir.

- Makinenin temizlenmesi sırasında helezonları çevirmek gerekirse, manuel olarak elle 
çevrilmelidir.

- Makine temizliği sırasında operatör kesinlikle traktör ile hareket veya müdahale etmemelidir.

- Makinenin altını yıkarken mümkün olduğunca altına girilmemelidir. Traktörün freni yada 
makinenin freni aktif olmalıdır lastik önüne ve arkasına takoz konulmalıdır.

- Zincir araları ve taşıyıcı u profillerin içerisi tazikli su ile yıkınmalı ve mümkün olduğunca güzel 
temizlenmelidir. Makinenizin uzun ömürlü ve sağlıklı çalışması açısından önemlidir.

- Makine temizlendikten sonra zincir sistemi boşta çalıştırılmalı ve çalışma sistemi göz ile 
kontrol edilmelidir.

- Konveyörü temizlemek için yükleme gövdesinin içinde herhangi bir müdahale yapmayınız.

BAKIM VE ONARIMIN YAPILMASI

- Bakım ve onarıma başlamadan önce makineyi traktörden ayırıp lastik önüne ve arkasına 
takoz ile makineyi sabitleyiniz.

- Makine üzerinde bulunan gres noktalarını düzenli olarak belirli periyodlarda gres ile yağlama 
yapınız.

- Lastik basıncını ve bijon somunlarını belirli periyodiklerle kontrol ediniz. Haftada en az bir 
kere poryayı gres ile yağlayınız. Lastik basıncı lastik üzerin yazmaktadır. Lastik basıncınız 
düşük yada yüksek ise makinenin çalışma kapasitesinin altında yada üstünde olacağından  
lastik zarar görebilir veya lastik patlaması sonucunda makineniz devrilebilir.

- Makine üzerindeki jakları yuvasında tutunuz traktöre takmadan önce temizleyip takınız.

- Makinanın zincir sistemindeki gergi boşluğu arttığında zinciri germek için gergi ayarını 
kullanınız. Gergi son noktasına geldiğinde firmamız ile iletişime geçiniz.

- Makine ok üzerindeki vuruntu takozlarını ve bağlantı civatalarını her kullanım sonrası 
sıkılığını kontrol ediniz.

- Dağıtıcının parçaları değişimi gerektiğinde firmamız ile irtibata geçiniz.

- Makinenin helezon aksamında bulunan bıçaklar her kullanımdan sonra bıçak ve bağlantı 
civataları kontrol edilmelidir gevşemiş ise sıkılmalıdır.

- Makinenin hortum ve bağlantı rekorlarında belirli periyodlar ile yağ kaçağı olup olmadığını 
kontrol ediniz.

- Bağlantı rekorlarında kaçak var ise anahtar ile bağlantılarını sıkıp bağlantı elemanlarını 
temizleyiniz. Yağ kaçağı devam eder ise firmamız ile irtibata geçiniz.



CUMHURİYET MAH. ŞEHİT PİYADE ER M. ALİ TOSUN BULVARI
TEPECİK BELDESİ NO:229

AYDIN

TELEFON
90(256) 231 15 78

FAKS
90(256) 231 15 79

Firmamız ile irtibata geçerseniz makine üzerinde bulunan 
etiket bilgilerini firmamıza iletiniz.
Teknik arıza durumunda firmamız ile irtibata geçiniz.

DİKKAT!!!
Makine çalışırken makine etrafında canlı olmadığından 

emin olunuz ve makine arkasına 20 metreden fazla
YAKLAŞMAYINIZ!!!

- Makineniz kendinden hidrolikli ise en az haftada bir kez yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağ 
seviyesi az ise yada sürekli azalıyor ise hortum bağlantıları kontrol edip yağ kaçağı varmı 
kontrol ediniz.

- Redüktör yağı değişimi;

· Periyodik yağ değişimleri 1500 saatlik çalışmadan sonra yada 6 ayda bir kez yapılmalıdır.

· Yağ değişimini redüktör sıcak iken yapınız.

· Yağ değişiminde bütün tapaları temizleyiniz.

· Yeni yağ ikmali yapmadan önce redüktör üreticisinin tavsiye ettiği sıvı detarjan ile 
temizlenmelidir.

· Redüktör boşta çalışırken belli aralıklarla yağ sızıntılarını ve yağ seviyesini kontrol ediniz. 
Gerekirse aynı tip yağ ile eksik giderilmelidir.

1. Logo ve irtibat No.
2. Makine Tipi
3. Seri numarası
4. Üretim Yılı
5. Makine gücü
6. Makine gücü KVA
7. m³ olarak karıştırıcı bölmenin hacmi
8. Toplam ağırlık (boş ve opsiyonlar ile 
birlikte)
9. 25 km/saat'e kadar olan hız için tam 
dolu ağırlık.
10. Makine devir'i
11. Makinenin maksimum hızı

MODEL 



MAKİNE ÜZERİNDE BULUNAN SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

- Makine durmadan elinizle
müdahale etmeyiniz.

- Makineye 20 metreden fazla yaklaşmayınız.- Helezon çarpma tehlikesi.

- Makine çalışırken 
temizleme,

- Ezilme tehlikesi.

- Kontak kapat.

- Şaft dolanma tehlikesi.

- Sıkışma tehlikesi.- Kullanım kitapçığını okuyunuz. - Kaynak yapmayınız.

- Gres ile yağlayınız.- Min. şaft dönüş devri.- Yağlama bilgileri.

- Son kontrol etiketi. - TSE etiketi. - CE etiketi.



MAKİNENİN KALDIRILMASI VE TAŞINMASI

- Makineyi kaldırmadan önce vagon içerisinde ve çevresinde kimsenin olmadığından emin 
olunuz.

- Makine sevkiyat sırasında tıra asılır şekilde yükleyip indirmek gerekirse kaldırma mapalarını 
vagona civatalayınız. Sevkiyat işleminden sonra makine üzerine takmış olduğunuz mapaları 
söküp kullanınız. Kaldırma mapalarını sökmez iseniz makine çalışma sırasında mapaların 
bulunduğu yerde gübre kalacaktır, temizlenmediği taktirde gübredeki asit malzemelere zarar 
verecektir.

- Sevkiyat sırasında makine tıra sığmayacak olur ise lastikler ve çamurluklar sökülerek 
yükleme yapılacaktır.

- Makineyi kaldırırken 4 adet halat ile makine terazide kaldırılmalıdır. Kaldırma mapalarına 
bağlı halatlar ve bağlantı elamanları kontrol edilmelidir.

- Yükleme yapıldıktan sonra makine araca sabitlenmeli ve dengeli yüklenmelidir.

- Yükleme sonrasında makinenin zeminden en üst ölçüsü kontrol edilmeli köprü ve tünel 
geçişlerine dikkat edilmelidir.

- Makine lastikli yüklenecek ise lastikler sabitlenmeli makine kriko üzerinde değil ön okun 

- Makineyi şekilde güründüğü gibi kaldırınız. - Makineyi kaldırırken terazide kaldırınız.

- Yükleme sonrasında makinenin vagonunda bulunan kaldırma mapalarını 



TEKNİK BİLGİ

- Makineyi traktöre bağlayıp jakları taktınız hidrolik sistem çalışmıyor ise ;
· Jaklar yuvaya oturmuşmu
· Traktördeki yağ yeterlimi
· Hidrolik hortumlara basınç ile yağ geliyormu (el ile kontrol)
· Hidrolik sistemde yağ kaçağı varmı

kontrol ediniz. Bu maddeler dışında sistem hala çalışmıyor ise firmamız ile irtibata geçiniz.

- Şaft devreye girdiğinde helezon dönmüyor, yüksek sesle çalışıyor yada makine sallanıyorsa;
· Tüm şaftlar dönüyormu
· Şaftta veya şafta bağlı rulmanlar sağlammı
· Makine üzerindeki redüktörlerin yağı varmı
· Redüktörler dönüyormu
· Helezon bıçaklarında ve civatalarında eksiklik varmı
· Helezona bağlanan rulmanlar sağlammı

kontrol ediniz. . Bu maddeler dışında sorun sorun var ise firmamız ile irtibata geçiniz.

- Bant sistemi çalışmıyor, zincirlerden gürültü geliyor, zincir dişlileri dönmüyor yada paralel 
durmuyor ise ;

· Sistemde yağ olup olmadığı
· Redüktörlerin çalışıp çalışmadığı
· Zincir dişli milinin ve redüktör üzerindeki kamanın olup olmadığını
· Zincir dişlilerde kırık varmı
· Zincir yeterli gerginliktemi

LASTİK EBATLARI VE YÜKE DAYANIM TABLOSU


