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1. HAKKIMIZDA 

Firmamızı ve makinemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Makinenizin size uzun yıllar güvenli 

ve verimli bir şekilde hizmet edebilmesi için bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı ve 

gereklerini yerine getirmenizi önemle belirtiriz. 

 

Firmamız 1984 yılında dalgıç pompa imalatıyla faaliyetine başlayan 1998 yılında şirket statüsüne 

geçerek, tarım ve hayvancılık sektöründe ihtiyaç duyduğu makine ve ekipman üretimini 

gerçekleştirmektedir. Firmamız Aydın ilimizde faaliyet göstermekte olup,  uzun yıllardır 

gösterdiği titiz çalışmalar sonucu konusunda entegre  çözümler sunan bir kuruluştur. 

 

Ürettiği makine ve ekipmanların tamamının yakınını firmamız kendi bünyesinde  üretmektedir. 

Ürettiği makine ve ekipmanların  bir kısmını yurt dışına ihraç eden firmamız üretiminin tamamını 

kendi öz kaynakları ile gerçekleştirmektedir.Üretilen tüm ürünler bol yedek parça ve geniş servis 

hizmetiyle desteklenmektedir.Makinenizin size güvenli ve verimli bir şekilde hizmet etmesini ve 

bol kazançlı getirmesini dileriz. 

 

2. TANIM 

İzelmak firması olarak imalat yelpazemizi tarım ve hayvancılık sektörüne makine ve ekipmanları 

oluşturmaktadır.  

İzelmak Yatay Yem Karma ve Dağıtma Römorku, uzun yılların vermiş olduğu iş tecrübesi, 

deneyimli uzman mühendis kadrosu ve siz değerli kullanıcılarımızdan aldığımız bilgiler ve 

sektörün verdiği yön doğrultusunda kendi patentli helezon ve kepçe yapısını tasarlamıştır. 

Yatay Yem Karma makinesi  ana karıştırıcı helezonu ve iki yardımcı helezonu sayesinde yemi 

istenilen boyutlara küçülterek tamamen homojen bir karışım sağlar. 

Opsiyonel olarak sunulan dijital tartı sistemi sayesinde son derece hassas bir rasyon programı 

hazırlamak mümkündür. Yükleme kepçesi sayesinde ön yükleyiciye gerek kalmaksızın 

makineye kaba yem ve kesif yem yüklemek çok kolay hale gelmektedir. 

İzelmak Yatay Yem Karma ve Dağıtma Römorku, sayesinde minimum iş gücüyle 

birlikte, maksimum verim ve kaliteli bir karışım elde etmiş olursunuz. 

Makinenizin size uzun yıllar  hizmet etmesini ve bol kazançlar getirmesini dileriz. 
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3. KULLANIM KURALLARI 

 

 Makineyi kullanmaya başlamadan önce bu kullanma kılavuzunun tamamını dikkatli bir 

şekilde okuyunuz. 

 Bütün muhafazaların düzgün olup olmadığını ve kullanıcının açıklayıcı işaretleri anlayıp 

anlamadığını kontrol edin. 

 Kardan mafsalında 540 rpm'nin üstüne çıkmayınız. 

 Kontrol panelini iyice tanıyın ve kullanma kılavuzunda yazıldığı gibi çalışıp çalışmadığını 

kontrol etmek için kolları deneyin. 

 Karıştırıcı vagon 18 yaş üzerinde, ehliyetli ve deneyimli bir kişi tarafından traktörün sürücü 

koltuğundan çalıştırılır ve kontrol edilir. 

 Makineyi çalıştırmadan önce, kullanıcı makinenin arkasında veya çalışma alanı içinde hiç 

kimsenin bulunmadığından emin olmalı ve tehlikeli bir durum oluştuğunda makineyi 

durdurmalıdır. 

 Kullanıcı hasta,yorgun,alkollü  veya kullandığı ilaçlar taşıt kullanmasına engel 

oluşturuyorsa makineyi kullanmamalıdır. 

 Kullanıcı yem maddesi olarak kullandığı maddelerin içinde insanlara, makinenin kendisine 

veya; yem olarak verildiği hayvanlara zararlı olacak herhangi bir yabancı madde (taş,metal 

vb) olmadığından emin olmalıdır. 

 Traktörün hızını yolun durumuna göre ayarlayınız. Dolu bir vagon ile fren yapıldığında 

durma mesafesinin artacağını göz ününde bulundurunuz. Dolu bir vagonla maksimum hız 

25km/saatti geçmeyiniz. 

 Karıştırıcı vagon şehirler arası trafikte taşındığında traktör ağırlığı, ışıklandırması, frenler 

ve uyarı işaretleri gibi trafik kurallarına uyulmalıdır. 

 Makine traktöre bağlı iken karıştırıcının içine girmeyiniz. 

 Makineyi kaldırma aleti olarak kullanmayınız. 

 Makineyi insan, hayvan veya diğer yükleri taşımak için kullanmayınız. 

 Koruyucu panellere ve makinenin üzerine yapıştırılmış uyarı işaretlerine zarar vermeyiniz 

ve bunları yerinden çıkartmayınız. 

 Makine çalışır durumda iken veya kardan mafsalı bağlıyken makineye herhangi bir bakım 

veya tamirat yapmayınız. 

 Makinenin herhangi bir yerinde değişiklik yapmayınız. 

 Orijinal olmayan yedek parça kullanmayınız. 

 Kepçe gibi yukarıya kalkan makine parçalarının altında, bu parçaların ani düşmemesini 

garantiye almadan çalıştırmayınız. 
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3. MAKİNAYI EMNİYETLİ KULLANMA KURALLARI 

1. Makinenizi kapasitenin üzerinde kesinlikle kullanmayınız. 

2. Makineye kepçe haricinde, operatör el ile rampa üzerinden  yükleme yapması yasaktır. 

3. Makineniz öncellikle kuru saman, kuru yonca gibi kuru yem hammaddelerini kıyar ve 

diğer kıyılmış silaj, kesif yem hammaddeleri ile karıştırılır. Bu yemler dışındaki yaş 

yemlerin kıyılmış olması gerekmektedir. 

4. Makineyi doldurmayı önce saman ve kuru ot ile başlayınız. Bunları kıydıktan sonra diğer 

nemli (silaj, posa vs. gibi) yemleri ve daha sonra kesif yemi ilave ediniz. 

5. Makineniz kantarlı ise ; yavaş sürünüz. Laka ve çukurlara girmeyiniz. 

6. Hiçbir zaman ani fren yapmayınız. 

7. Makinenizin karma sisteminin ilk hareketini her zaman yavaştan hızlıya doğru hareket 

ettiriniz. 

8. Makineniz maksimum 540 D/Dak. Şaft hızında çalışması gerekmektedir. Daha yüksek 

hıza çıkmayınız. 

9. 60 Dereceden fazla keskin dönüşlerde şaftı durdurunuz. Açı düzelince yavaşça hareket 

ettiriniz. 

10. Makinede kullanılan bıçaklar daima keskin olmalıdır. Kör, bitmiş ve farklı marka bıçak ile 

makinenizi çalıştırmak arızalara ve fazla yakıt harcamanıza neden olur.Bu durumda 

bıçakları yenileri ile değiştiriniz. 

11. Makinenin emniyet pimi kesmişse nedenini anlayıp sorunu gidermeden yenisini 

takmayınız. 

12. Makine çalışırken kesinlikle içine girmeyin, eğilmeyin ve müdahale etmeyiniz. 

13. Makine çalışırken helezon ve bıçaklara el ile kesinlikle müdahale etmeyiniz. 

14. Makine çalışırken şaft ve çalışan kısımlara kesinlikle yaklaşmayınız ve yaklaştırmayınız. 

15. Makine ile birlikte verilen yağlama servis kurallarına mutlaka uyunuz. 

16. Makineniz kepçeli ise kepçeyi açıp kapatırken makine arasında herhangi bir kimsenin 

olmadığından emin olunuz. 

17. Makinenizde herhangi bir sorunla karşılaşacak olursanız mutlaka yetkili servisten yardım 

alınız. 

18. Makineyi 18 yaşından küçük ve Traktör ehliyeti olmayanlar kullanamaz. 

19. Yukarıdaki bu kurallara uyulmaması halinde makinenizde oluşacak arızalar garanti 

kapsamı dışında olacaktır. 

20. Yukarıdaki emniyet kurallarına uyulmamasından doğacak kazalar ve arızalar kullanıcı 

sorumluluğundadır. 
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4.SEMBOLLER   

 

                                   

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                  

 

 

                       

 

 Makineyi 

kaldırmak 

için kancayı 

buraya 

takın. 

 Dönüş yönü 
ve Şaft RPM'İ. 
Elektrikli 
makinelerde 
helezon 
dönüş yönünü 
kontrol ediniz. 

 

 

 Bu noktayı 

her 15 

günde bir 

gres ile 

yağlayınız. 

 Tehlike ! 

Ellerinizi 

ezebilirsiniz. 

 Makine ile 

traktör 

arasına 

girmeyiniz. 

 Çalışanın 

güvenliği için 

kriko üzerinde 

durmalıdır. 

 Etiket 

üzerinde 

bulunan 

ibareleri 

dikkate alınız. 

 Operatör el  

ile rampa 

üzerinden  

yükleme 

yapması 

yasaktır. 

 

 

 Emniyet için 

güvenlik takozu 

kullanınız. 

 Konveyör bant 

çalıştır/durdur. 

 Boşaltım 

kapağı 

Aç/Kapat 

 Konveyör 

bant 

Yükseltme 

/Alçalma. 

 Makinenin 

üzerinde 

kaynak 

yapmadan 

önce 

irtibata 

geçiniz. 

 Tehlike ! 

Konveyör 

bant altında 

durmayınız. 

 Max. Lastik basınçları. 

 Herhangi bir 

işlem 

yapmadan 

kullanma 

kılavuzuna 

bakınız. 

 Tehlike ! 
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5.SUPERMİX VAGONUN TAŞINMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 SUPERMİX VAGONUN SABİTLENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herhangi bir 

işlem 

yapmadan 

kullanma 

kılavuzuna 

bakınız. 

 Kaldırma 

Vagonun kaldırılması 
gerektiğinde dört kancanın 
yandaki şekilde gösterildiği gibi 
kullanılması önemlidir. 

NOT! Vagonun kaldırılması için 
izin verilen tek yol budur. 
Kaldırmak için kullanılan vinç , 
model plakasında             
belirtilen ağırlığa uygun 
olmalıdır. 

 

 Sabitleme 

Vagon düz bir zeminde 

tekerlekleri ve kaldırma 

krikosunun üzerinde durmalıdır. 

Kaldırma krikosunun altında her 

iki tekerleğin önünde ve arkasına 

tahta takoz koyunuz. 
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6. SUPERMİX YAĞLAMA İŞLEMLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Yağlayıcılar 

Hidrolik yağ       HL 68* 

Shell   Tellus         68 

Mobil    DTE           26 

P.O      Haydro       68 

Total    Azzola zs   68 

BP.     HLP            68 

Min.  Çalışma sıcaklığı -25 

Max. çalışma sıcaklığı  70°C 

 

 Şanzıman Yağlama Ünitesi 

Hipol     90MF* 

BP.        Energol     6RxP 90 

Mobil     Gear         90 

Shell      Omala       90 

Total     Carter EP   90 

Min. çalışma sıcaklığı  - 20°C 

Max. çalışma sıcaklığı  90°C 

 

 Gres yağı 

AGIB MU 2 / 4620542 

Şampiyon RUBYNOL C 

Motec MTR    MYĞ/975-4/20525 

 

 

 

Havalandırma/Yağ girişi 

Boşaltım kapağı 
Boşaltım kapağı 
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7. YAĞ TANKININ  TEMİZLENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Yağ tankı temizlenmeden önce sistemdeki ve yağ 

tankındaki yağı boşaltınız. 

  

 Üzerindeki cıvataları sökünüz. 

 

 Yağ tankının kapağını çıkartınız ve yağ tankını 

temizleyiniz. 

 

 Göstergeden yağ gözükene kadar doldurunuz. 

 

 Yağ tankının montajını yaparken  conta takınız. 

 

 Civataları iyice sıkınız. 

CAM GÖZ 
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9. KONVEYÖR BANT'IN SÖKÜLMESİ 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım 1 : Makineyi düz bir zeminde kaldırma krikosunun altına ve her iki tekerleğin önünde ve 

arkasına tahta takoz koyarak park ediniz. 

Adım 2 : Konveyör bandı tam açık pozisyona getirip kardan mafsal bağlantısını kesiniz. 

Adım 3 : Tahta takoz yada transpalet'inizi bandın altına gelecek şekilde besleyiniz. 

Adım 4 : Bant kaldırma pistonunun cıvatasını sökünüz (Resim 1). 

Adım 5 : Bandın her iki tarafında bulunan sabitleme cıvatalarını sökünüz (Resim 2 - Resim 3). 

Adım 6 :  Konveyör bandı makineden ayırınız. 

 

Resim 1 

Resim 3 
Resim 2 
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10. KONVEYÖR BANT DEĞİŞMİ 

 
Adım 1 : Sağ ve soldaki muhafaza cıvataları sökünüz (Resim 1). 

 

 

 
 

 

                                                                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Resim 1 
Resim 2 

 

Adım 2 : Üst ilave sacları banttan ayırınız (Resim 3). 

Adım 4 : Bant gergi cıvatası ve yayını çıkarınız (Resim 2). 

Adım 5 : Konveyör bandı çıkartınız (Resim 4) 

Adım 6 : Yeni konveyör bandı taktık dan sonra gerginliğini 

ve balansınız  alınız. 

Adım 7  : Üst ilave saclarını takınız. 

Adım 8 :  Bandı makineye TAKINIZ.. 

Adım 9 : Sabitleme cıvatalarını takıp her iki tarafı eşit 

miktarda sıkınız. 

Adım 10 : Bant pistonunu takınız. 

Adım 11 : Çalıştırmadan önce son kontrolleri elle ve göz 

ile yapınız. 

 

 

Resim 3 

Resim 4 
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ZİNCİR DİŞLİ BAKIMI VE DEĞİŞİMİ 

 

 Zincirin Ayarlanması 
 

 

Değiştirmeden önce zincirin ayarlanmasına gerek yoktur. Sadece zincirlerde 30 mm' yi 

geçen bir gevşeklik olursa zincirlerin ayarlanması gerekir. Zincirlerin sıkıştırılması 

durumunda plastik gerdirme takozu aşırı aşınma olup olmadığına bakınız. Gerdirme 

takozu aşırı aşınmışsa yenisi ile değiştiriniz. 

Transmisyon zinciri sıkılık ayarı 0-15 mm esneyecek şekilde  ayarlanmalıdır. 

 Maksimum esneme seviyesi 30 mm olmalıdır. 

 Ayarlama yapmak için A  gerdirme takozu döndürülerek yada başka bir deliğe 

takılarak yapılır. 
 

 

Zincir Dişli Periyodik Bakımı 

Zincir dişli ve zinciri gres yağı ile yağlayınız ve üst helezon yatağına gres basınız . 

Not : Her 10 Günde bir yağlanması önerilir.Yağlama işlemi için zinciri çıkartmayınız. 
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ZİNCİR DİŞLİ,  ZİNCİR VE RULMAN DEĞİŞİMİ 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

  

Adım 1 : Zincir dişli kapağını sökünüz. 

Adım 2 : Zincir değişimi için birleşim yerindeki eklentisini çıkarınız (Resim 3). 

Adım 3 :  Zincir gergi cıvatasını gevşetiniz (Resim 2). 

Adım 4 : Zincir dişli sabitleme cıvatasını ve rondelasını çıkarınız. Çektirme 

yardımıyla dişliyi çıkarınız (Resim 4). 

Adım 5 : Değiştirmek istediğiniz parçanın standartları aşağıda makinelere göre 

tabloda verilmiştir. 

Adım 6 : İşleminize tamamladıktan sonra bütün cıvataların sıkı olduğuna emin 

olunuz ve zincir bağlantısının gergin olduğundan emin olunuz.  

Adım 7 :  Zincir kapağını takmadan önce son kontrollerinizi yapınız. 

 

Resim 1 
Resim 2 

Resim 4 

Resim 3 

S40 S60-80-100-120 
6014 2ZR C3 RULMAN 6017 C3 RULMAN 
6212 2ZR C3 RULMAN 6016 RULAMAN 
22310 CAW33 C3 RULMAN 22312 CW33 C3 RULMAN 
80x110x13 KEÇE 100x125x13 keçe  
75x110x10 KEÇE 90x130x13 
60x110x13 KEÇE 75x130x13 

 

 

KEÇE 

RULMAN 

KEÇE 
ZİNCİR DİŞLİ 

ZİNCİR DİŞLİ 

RONDELASI 
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10. GÜVENLİK EKİPMANLARI 

 

 

                   

 

 

11. MAKİNENİN TRAKTÖRE BAĞLANMASI 

 

Adım 1 :   Makinenizi çeki okuna traktörünüzün çeki demirine 18-20 cm kalana kadar 

yaklaştırınız. 

Adım 2 : Traktörünüzün kaymasını engellemek için gerekli önlemleri alın. 

Adım 3 : Traktörü stop edip sabitleme pimini takın. 

Adım 4 : Makinenizin krikosunu  yeteri seviyede yukarı kaldırın. 

Adım 5 : Makine ve traktör arasında şaft bağlantısını yapınız. 

Adım 6 : Tartı sistemi için traktörünüzden 12 volt  güç alınız. 

Adım 7 : Makinenizi çalıştırmadan önce rutin kontrollerini  yapınız. 

Önemli Not : 

Makinenizi  çalıştırmadan önce  içini ve etrafını gözle kontrol ediniz. 
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12. YEM HAZIRLAMA VE KARMA 

 

Adım 1 : Kuyruk mili devrini 540 devir dakikaya çıkarıp makineyi çalıştırınız. 

Adım 2 :  Yüklemeye başlamadan önce boşaltım kapağının kapalı olduğundan emin olunuz.  

Önemli Not : Makine çalışmadan kesinlikle yükleme yapmayınız. 

Adım 3: Yükleme işlemi yapılırken yükleyiciler için belirli bir uzaklıktan vagona zarar 

vermeden dikkatlice yapılmalıdır. Kepçeli modellerde makine kepçesiyle işlem 

gerçekleştirilebilir. 

Adım 5 : Makine kepçesi haricinde el ile yükleme yapılması durumunda oluşabilecek bütün 

olumsuzluklar operatör sorumluluğundadır. 

Adım 6 : Yükleme sırasıyla ; 

1. Kuru ot,  saman, balya (kıyım önceliği ot gurubu kıyılıp diğer işlemler yapılabilir ). 

2. Tahıllar, tozlar. 

3. Endüstriyel maddeler. 

4. Silaj. 

5. Vitaminler, mineraller. 

6. Melas vb. 

7. Su. 

Not : Makinenin içersine atılan yem maddelerinden kaynaklanan metaller ve taş vb. yabancı 

maddelerden doğacak teknik arıza ve hayvan rahatsızlıkları operatör sorumluluğundadır. 

Adım 7 : Yükleme esnasında bir sonraki balya veya yem maddesine geçilmeden önce 

balyanın kesilmesi beklenmelidir. 

Adım 8 : Homojen bir karışım için  karma süresi içersindeki maddelere göre değişiklik 

gösterebilir. 
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14. YEM DAĞITMA 

 

    
   

 

 

 

 

Adım 1 : Atmak istediğiniz yem miktarına göre hızınızı ve kapak açıklığını ayarlayınız. 

Adım 2 : Konveyör bandın döküş yönünü  ayarlayınız (Sağ veya sol). 

Adım 3 : Boşaltım işlemi bittikten sonra kuyruk milinin devrini arttırarak savurma yapınız. 

Adım 4 : Konveyör bant ve boşaltım kapağını kapatınız. 

Adım 5 : Kuyruk milini durdurunuz. 

Adım 6 : Makineyi düz bir zeminde kaldırma krikosunun altına ve her iki tekerleğin önünde 

ve arkasına tahta takoz koyarak park ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boşaltım kapağı 

Açma / Kapatma 
 Konveyör bant dönüşü 

Açma / Kapatma 

 Konveyör bant 

Yükseltme / Alçaltma 
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FREZELİ MODELLER 

 

1.SEMBOLLER 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 Tehlike! 

Dağıtma 

konveyöründen 

uzak durunuz. 

 Tehlike! 

Yukarıdaki 

elektrik 

kablolarına 

dikkat 

ediniz. 

 Tehlike! 

Muhafazayı 

kapatın. 

Dönüş 

yaparken silaj 

kesiciye 

yaklaşmak 

tehlikelidir. 

 Silaj kesici 

hızının 

ayarlanması. 

 Arka duvar  

Yükseltme / 

Alçaltma. 

 Silaj kesici 

Yükseltme / Alçaltma. 

 Silaj kesici 

Saat yönü / 

Saat yönünün 

tersine. 

 Silaj kesicisi 

veya 

makinenin 

arkasındaki 

karıştırıcı 

helezondan 

uzak durunuz. 
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FREZE EMNİYETLİ KULLANMA KURALLARI 

1. Silaj kesici (Freze) üzerine çıkmayınız. 

2. Karıştırıcı vagon içine bakmayınız. Gerektiğinde sadece bu iş için yapılmış olan 

merdiveni kullanınız. 

3. Kesici frezeyi taşıma kaldırma aleti olarak kullanmayınız. 

4. Silaj kesici (Freze) ve dağıtma konveyör bant gibi yukarıya kalkan makine parçalarının 

altında bu parçaların düşmesini garantiye almadan çalışmayınız. 

5. Silaj kesici (Freze), yükleyici kürek ve makinenin arkasındaki karıştırıcı helezondan uzak 

durunuz. 

6.  Çalışır durumda iken makineyi yıkamayınız. 

7. Eğitimsiz ve yetkisiz 3. kişilerin makineyi kullanması ve bakım yapması kesinlikle 

yasaktır. 

8. Silaj kesici (Freze) tampon olarak kullanılacak şekilde yapılmamıştır. Bu amaçla 

kullanılırsa silaj kesici parçalanabilir. 

9. Kürek aşağıdayken makineyi park etmeyiniz, krikoya almayınız (makinenize zarar verir). 

10. Freze indir / kaldır kolu her zaman orta konumda olması zorunludur. Kaldırma yada 

indirmede bırakılması makinenize zarar verebilir. 

11. Makine park edilirken kürek yukarıda ve freze aşağıda olması gerekmektedir. 

Yürüyüşe hazır bırakılması gerekir. Kürek aşağıda freze yukarıda makinenin hareket 

etmesi makinenize ve çevrenize ciddi hasarlara yol açabilir.  

 

SİLAJ KESİCİ BIÇAKLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 

Adım 1 : Kesici frezeyi omuz seviyesine kaldırınız. 

Adım 2 : Pistona bağlı vanayı kapalı duruma getirip yağ tankının altındaki valfi kapatınız. 

Adım 3 : Şaft bağlantısını ve traktörünüzü ayırınız. 

Adım 4 : Bıçak değiştirirken her seferinde vidaları ile birlikte bir bıçağı değiştiriniz ve 

pozisyon yönünün aynı olduğuna dikkat ediniz 
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FREZELİ MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI 

 

 

Adım 1: Makine traktöre bağlanır. Traktör hareket ettirilmeden makine yürüyüş için hazır 

olduğu kontrol edilmesi gerekmektedir (Freze aşağıda, kürek yukarıda). 

Adım 2 : Kuru ot vb. maddeler eklendikten sonra traktörünüzü silaja 5 metre kala yanaştırınız. 

Adım 3 : Freze hız ayar vanasını kontrol edip hızınızı ayarlayınız (İndirme, kaldırma). Frezeyi 

yukarı kaldırınız (tam açık pozisyonda).  

Adım 4 : Silaja yaklaşınız. Silajınıza 1 metre kalınca durup kürek aşağı indirilir ve silaja kadar 

yaklaşınız. 

Adım 5 : Silaj kesme işlemine başlamadan traktörünüzün el frenini yarıya kadar çekiniz eğer 

traktörünüzde ayrıca park freni varsa çekmeyiniz.  Traktörünüzün esnemesini sağlayınız. 

Adım 6 : Keserek aşağı indiriniz. Tekrar yukarı kaldırıp kesme işlemine başlamak için 

traktörünüzü 1 metre ileri alıp tekrar yukarı kaldırınız. Geri gelip tekrar yarı el frenini çekip 

traktörü esnemesini sağlayınız. 

Not : Bu işlemi her kesme işlemi başlangıcında yapınız. Eğer silaj kesme esnasında frezeyi 

yukarı kaldırırsanız makinenize zarar verirsiniz. 

Adım 7 : Kesme işlemi bittikten sonra kürek kaldırıp frezenizi aşağı indiriniz. 

Önemli Not : Freze yukarıda kürek aşağıda yem dağıtmanız yada makineyi hareket 

ettirmeniz takdirde çevrenize ve makinenize zarar verebilirsiniz. 

Adım 8 : Makineyi düz bir zeminde kaldırma krikosunun altına ve her iki tekerleğin önünde ve 

arkasına tahta takoz koyarak park ediniz. 
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15. ELEKTRİKLİ MODELLERİN ÇALIŞTIRILMASI  

-Elektrikli modellerde çalıştırma panosu bulunması zorunludur. 

- Elektrik priziyle supermix'in arası olabildiğince kısa olmalıdır. 

-Makine çalışırken helezon dönüş yönü kontrol edilmelidir. 

- Supermix kesinlikle düşük voltajda çalıştırılmamalıdır. 

- Makine bağlantısı ve topraklama işlemi yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır. 

ÖNEMLİ NOT : Firmamız tarafından yapılmayan panodan oluşabilecek teknik arıza ve 

sorunlardan firmamız sorumlu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARI İKAZ : SUPERMİX ÇALIŞMAYA HAZIR. 

YEŞİL İKAZ  : SUPERMİX ÇALIŞIYOR. 

KIRMIZI İKAZ : ALARM / SİSTEM DURDU. 

ACİL STOP                    

MİXER VE BÜTÜN 

SİSTEMİ DURDURUR. YEŞİ BUTON : SUPERMİX'İ 

ÇALIŞTIR. 

KIRMIZI BUTON : 

SUPERMİX'İ DURDUR. 

OPSİYONEL ÖZELLİKLER 

IŞIKLANDIRMA VB. 
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16. BAKIM VE ONARIM TALİMATLARI 

 

 Güvenlik önlemleri 

- Makineye  bakım yapmadan önce Kardan mafsalını (Şaft) makineden ayırınız ve düz bir  

zemine alarak hidrolik vanasını kapatınız. 

- Bakım ve onarım yaparken güvenlik önlemlerine ve koruyucu ekipmanları kullanınız. 

 İlk çalıştırma sonrası bakım 

- İlk 10 saatlik kullanımdan sonra cıvata ve somunları kontrol ediniz ve gerekirse sıkınız. 

- Tekerlek bijonları ve lastik basıncını kontrol ediniz. 

 Her 25  Saatlik çalışma sonrası bakım 

- Yağlama nipeli ve uyarıcı işareti olan her parçayı gres yağı ile yağlayınız. 

- Hidrolik yağ seviyesini kontrol ediniz. Gerekirse tamamlayınız.(HD68 Hidrolik yağı) 

- Yem boşaltma kapağının kılavuz raylarını temizleyiniz ve gres ile yağlayınız. 

- Şanzıman yağlama ünitesinin yağ seviyesini kontrol ediniz. Gerekirse tamamlayınız. 

 Kontroller ve periyodik parça değişimleri 

1- İlk  800 saat çalışmadan  sonra şanzıman yağlama ünitesi ve yağ tankındaki hidrolik yağı 

değiştiriniz (Günde 2 saat çalışmaya göre ayarlanmıştır). 

2- İlk 50 saatlik çalışmadan sonra hidrolik yağ tankındaki filtre kartuşunu mazot ile yıkayınız 

ve daha sonra basınçlı hava ile kurutunuz. Bu işlemi her 400 Saatlik çalışmadan sonra 

tekrarlayınız. 

3- Her ay lastik basıncını kontrol ediniz ve eğer eksikse etikette yazan değerlere göre 

ayarlama yapınız. Bijonların sıkı olup olmadığını kontrol ediniz. 

4- Helezondaki bıçakların verimli olarak çalıştığından ve cıvataların sıkı olduğundan emin 

olunuz. 

5- Ana helezon bıçakları döndürülmemelidir.  

6- Yuvarlak bıçaklar 3 kere döndürmek mümkündür. 6 Ayda bir döndürülmesi önerilir. 

7- 5 Yıllık çalışmadan sonra bütün hidrolik hortumların değiştirilmesini tavsiye ederiz. 
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17. YATAY YEM KARMA TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 MAKİNE MODEL PLAKASI

 

 

 

MAKİNA 
Min. 

Motor 
Gücü 

Bıcak 
Sayısı 

Şanzıman 
Tipi 

Tartı 
Tipi 

Tekerlek 
Ebatları 

Kepçe 
Hacmi 

Hid. 
Yağ 

Elk. 
Motoru 

Genişlik Yükseklik Uzunluk 

S40 30 56 Planet 
İtaly 
LC 

10x80x12 100 HD 68 
15 Kw 

1000 Rpm 
1700 1990 4050 

S60 40 73 Planet 
İtaly 
LC 

11.5x80x15.3 100 HD 68 
30 Kw 

1000 Rpm 
2260 2400 2470 

S80 60 73 Planet 
İtaly 
LC 

28.5x70x19.5 100 HD 68 
37 Kw 

1000 Rpm 
2050 2400 5250 

S100 70 97 Planet 
İtaly 
LC 

29.5x80x22.5 100 HD 68 
55 Kw 

1000 Rpm 
2070 2470 6050 

S120 75 97 Planet 
İtaly 
LC 

29.5x80x22.5 100 HD 68 
55 Kw 

1000 Rpm 
2200 2700 6050 

SX40 30 76 Planet 
İtaly 
LC 

10x75x15.3 100 HD 68 
22 Kw 

1000 Rpm 
2000 2000 4200 

SX60 60 94 Planet 
İtaly 
LC 

11.5x80x15x3 100 HD 68 
30 Kw 

1000 Rpm 
2050 2250 4750 

SX80 80 94 Planet 
İtaly 
LC 

285x70x19.5 100 HD 68 
37 Kw 

1000 Rpm 
2200 2280 5250 

SX100 80 130 Planet 
İtaly 
LC 

285x70x19.5 100 HD 68 
55 Kw 

1000 Rpm 
2200 2350 6000 

SX120 80 130 Planet 
İtaly 
LC 

295x80x22.5 100 HD 68 
55 Kw 

1000 Rpm 
2200 2500 6000 
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4m³ - 6m³ YATAY YEM KARMA MAKİNESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÖĞE 
NO 

TANIM 

1 VAGON 

2 KEPÇE 

3 DAVUL 

4 ŞASE 

5 ÖN OK 

6 ÜST HELEZON 

7 HELEZON 

8 YEM KAPAK 

9 YEM KAP. PİSTONU 

10 KON. BANT 

11 KON. BANT PİSTONU 

12 ZİNCİR DİŞİLİ AK. 

13 YAĞ DEPOSU 

14 ŞANZIMAN 

15 KRİKO 

16 LASTİK  

17 PORYA 

18 MERDİVEN 

19 TARTI (OPS) 

20 
ELEKTRİK MOTORU 
(OPS)  

 

 

S40-S60 HELEZON VE KULLANILAN 

BIÇAKLAR 

 

S40B1                S40B2 

             

1 

2 

17 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

13 
14 

15 

16 

19 

18 
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8-10-12 m³ YATAY YEM KARMA MAKİNESİ 
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25. GARANTİ ŞARTLARI 

 

1. Almış olduğunuz makine fabrikayı terk etmeden önce malzeme veya imalat hatalarına 

karşı kontrolü yapılmıştır. Buna rağmen kullanım esnasında fark etiğiniz hatalar garantinin 

başladığı süre itibariyle 2 (İKİ) yıl boyunca bedelsiz olarak karşılanacaktır. 

2. Makinenin garanti süresi içersinde arızalanması ve tamirde geçen süre garanti süresine 

eklenir. 

3. Makinenin tamir süresi 20 iş günüdür. 

4. Bu süre makineye ilişkin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, 

firma, bayii veya üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza 

bildirimini telefon, fax, e-posta, mektup veya benzeri yolla yapması mümkündür. Ancak 

uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Makinenin arızası 10 İş günü 

içersinde giderilmemesi halinde imalatçı veya üretici firma makinenin tamirini tamamlayana 

kadar, benzer özelliklerde başka bir makine tahsis etmek zorundadır. 

5. Makinenin garanti süreci içersinde malzeme, işçilik veya montaj  hatalarından dolayı 

arızalanması sonucu işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad 

altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

Not : Konveyör bant lastiği ,tartı, helezon bıçakları ve lastikler dahil değildir. 

7. Makine başka amaçlar için kullanılamaz. 

8. Orijinal ve opsiyonel  aksesuarlar makinenin üzerine ancak imalatçı veya yetkili kişiler 

tarafından takılır. 

9. Makinenin üzerinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde makinenin 

garantisi sona erer ve bu değişiklikten çıkabilecek herhangi bir hasar garanti kapsamından 

karşılanamaz. 

10. Makinenin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 

kaynaklanan arızalar kapsamı dışındadır. 

11. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. 
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İZELMAK DALGIÇ POMPA SAN. ZİRAAT MAKİNALARI İNŞ.  İTH. İHR. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ. 

 

ADRES : Cumhuriyet Mah.  

Şehit Piyade  Er  M.Ali Tosun Bul. No: 229  

TEPECİK BELDESİ / AYDIN 

Tel: 0256 231 1578 

Fax: 0256 231 1579 

info@izelmak.com.tr 

www.izelmak.com.tr 

 

 

 

 

 


