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1. ÜMUMİ MƏLUMAT

İstifadəçinin nəzərinə
NEW HOLLAND AGRICULTURE bütün mümkün olan işləri görür ki, alıcı
aldığı kombayna görə razılıq etsin. Dilerlərin servis xidmətləri avadanlıqlarda baş
verən bütün problemləri layiqincə həll edir.Əgər sizin hər hansı bir probleminiz
həll olunmayıbsa , onda siz kombaynın sahibi və ya şirkətin rəhbərliyi ilə əlaqə
saxlaya bilərsiniz və yaranmış problem haqqında məlumat verə bilərsiniz.
Kombayn NEW HOLLAND TC 5050 müxtəlif şəraitdə və müxtəlif növ bitkilərin
yığılmasında istifadə olunur. Bəzi hallarda maşının məhsuldarlığını artırmaq üçün
əlavə avadanlıqların qoyulması tələb olunur.
Orijinal olmayan ehtiyat hissələrindən istifadə etməyin. Bu kombaynın işçi
xarakteristikasına mənfi təsir göstərir və təhlükəsizliyi aşağı salır. Bu işlərə görə
şirkət məsuliyyət daşımır.
Orijinal ehtiyat hissələrini yalnız NEW HOLLAND şirkətindən əldə etmək olar.
Sifariş verəndə kombaynın modelini, seriya nömrəsini, istehsal ilini göstərmək
lazımdır.

Yağlama materialları
Özünün texniki şərtinə görə dilerdən xüsusi yağlama materiallarını əldə etmək olar.
Tövsiyyə olunan yağlama materiallarının siyahısı bu təlimatın texniki xidmət
bölməsində verilmişdir.

Qarant öhdəliyi
Maşına hər hansı bir konstruksiya dəyişiklikləri edərkən NEW HOLLAND
şirkətindən yazılı icazə alınmalıdır.

Maşının təmizlənməsi
Yüksək təzyiqli yuyucu maşınlardan istifadə etdikdə lazım olan məsafəni gözləyin.
Təyiqlə vurulmuş su şırnağının elektrik cihazlarının və birləşmələrinin,
kipləşdiricilərin, yanacaq və yağ baklarının üzərinə düşməsinə imkan verməyin.
Nişanları yumşaq isladılmış parçadan istifadə etməklə təmizləyin.Təmizlik işlərini
görəndə benzindən və digər kimyəvi tərkibli maddələrdən istifadə etməyin.

Ətraf mühitin qorunması üzrə tədbirlər
Torpaq, hava və su - kənd təsərrüfatının və həyatın tərkib hissəsidir.Aşağıdakı
tövsiyyələr faydalı ola bilər:
- Sizin ölkənizin qanunları ilə yaxından tanış olun.
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- Bu qanunlar olmadıqda yağ, yanacaq, antifriz və təmizləyici maddələr və
sairə təminatçıları ilə məsləhətlər keçirmək lazımdır.

Faydalı məsləhətlər
Konistr ilə yanacağı baka tökməyin. Bu yanacağın torpaq səthinə tökülməsinə
səbəb olur.
Bütün növ yanacağın , yağın, yağ yuyucu maddələrin və sairə dərinizin üzərinə
düşməsinə imkan verməyin. Bu maddələrin əksəriyyəti sizin sağlamlığınız üçün
təhlükə yaradan qarışıqlardan ibarətdir.
Mühərrikin soyutma sistemindən və hidravlik sistemdən mayenin damcılanmasının
və zədələnməsinin qarşısını alın. Soyuducu mayenin torpaq üzərinə tökülməsinə
yol vermək olmaz.
Qaynaq işlərini gördükdə rezin boruları qoruyun, onların üzərinə qığılcımın
düşməsinə imkan verməyin. Akkumulyator batareyalarının tərkibində olan
maddələr ətraf mühitə zərər vura bilər. NEW HOLLAND şirkəti məsləhət görür
ki, bütün işlədilmiş , istismar müddəti bitmiş batareyaları dilerə qaytarın.

Məqsədli tətbiqi
Taxılyığan TC 5050 kombaynı dizel mühərriki ilə təchiz olunmuş və özüyeriyən
konstruksiyadadır. Bu kombayn kənd təsərrüfatı işləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Taxılı, kiçik dənli bitkiləri, qarğıdalını, soyanı, arpanı və sairə yığmaq üçündür.
Məhsul yığımı prosesinə taxılın biçini, döyümü, dənin küləşdən ayrılması , dənin
müvəqqəti qorunması və nəqliyyat vasitələrinə boşaldılması daxildir.

İstismar zamanı qadağan edilir
NEW HOLLAND şirkətinin istehsal etmədiyi hissələri və avadanlıqları kombayn
üzərində quraşdırmaq qadağandır. Bu hissələrin istifadə olunması kombaynın işçi
parametrlərinin dəyişilməsinə səbəb olur və operatorun təhlükəsizliyinə mənfi təsir
göstərir.
Kombaynı istehsalçının nəzərdə tutmadığı işlərdə istifadə etməyin ( bu kombaynla
yığılacaq bitkilərin siyahısı təlimatda verilmişdir). Kombaynı buksir işlərində
istifadə etmək qadağandır, kəsən aparatın qoşqusu istisna olunmaqla .
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Kombaynın identifikasiyası
Kombayn və asma avadanlıq seriya
nömrəsi ilə qeyd edilmişdir.
Ehtiyat hissələri sifariş verəndə sizin
dilerə kombaynın modeli və seriya
nömrəsini verin.

Lövhəcik operatorun platformasının
sağ tərəfində vurulmuşdur.

Seriya nömrəsini göstərən lövhəcik
həmçinin qabaq körpünün sağ yuxarı
hissəsində vurulmuşdur.

Mühərrik
Qabaq panel üzərində və silindrlər
bloku üzərində
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Ehtiyat tədbirlər
Sizin köməyinizlə kənd təsərrüfatında bədbəxt hadisələrin qarşısı alına bilər.
Əgər siz istismar qaydalarına riayət etməsəniz kombayn təhlükə yarada bilər.
Bunun üçün bu istismar təlimatını oxumaq və onun tələblərini yerinə yetirmək
lazımdır. Bu təlimatın tələbləri yerinə yetirilməsə siz ciddi xəsarət ala bilərsiniz və
hətta hadisə ölümlə nəticələnə bilər.

Ümumi tövsiyyələr
Kombaynın istismarı ilə bağılı olan bir çox bədbəxt hadisələrdən bir sıra sadə
təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirməklə qaçmaq olar.
ləbləri nəzərə alınmaqla buraxılmışdır.
Diqqətli və ehtiyatlı olmaq bədbəxt
hadisələrdən qaçmaq deməkdir.
3. Kombaynın operatoru məsuliyyət
daşımalı və kombaynın idarə etməsi
üçün vəsiqəsi olmalıdır.
4. Kombaynı ixtisaslı operator idarə
etməlidir. Kombayn taxıl sahələrində
maksimal mailliyi 26 % (150) , dağ
ətəklərində və ya yuxarıdan aşağıya
hərəkət etdikdə maksimal maillik 36%
(190) olmalıdır.
5. Kombayn yalnız bir operator
oturacağı ilə təchiz edilmişdir. Ona görə
də ona yalnız bir nəfər xidmət etməlidir

Diqqət:
Təyinatı üzrə istifadə etmədikdə təhlükə !
Sizin maşında qoyulmuş bir
çox datçiklər təhlükəsizlik
funksiyasına nəzarət etmək
üçündür. Misal üçün ,operatorun oturacağında olan datçik
operator oturacaq üzərində
olmadıqda avtomatik olaraq
asma avadanlığında hərəkəti
dayandırır. Nasaz datçiklə
işləmək qadağandır. Bütün
işləməyən
datçikləri təmir
edin. Bu tələbləri yerinə
yetirmədikdə ağır xəsarət ala
bilərsiniz və hətta ölümlə
üzləşə bilərsiniz.
1. Kombaynı işə salmazdan əvvəl işləmə , xidmət, yanacaq doldurma və
sairə işləri görməzdən əvvəl
bu
istismar təlimatı ilə yaxından tanış
olun. Yadda saxlayın ki , biliyin az
olması bədbəxt hadisə ilə nəticələnə
bilər.
2. Bu kombayn bütün təhlükəsizlik tə8
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6. Operatorlara təlim keçirmək üçün
kabinada əlavə oturacaq quraşdırılır
və onda yalnız təlimatçı otura bilər.
7. Kombayn hərəkət edəndə pilləkən
və platforma üzərində heç kim durmamalıdır.
8. Hər dəfə kombaynı işə salanda
kənar adamların olub-olmamasını yoxlamaq lazımdır.
9. Məhsul yığımı zamanı insanların və
ya heyvanların aralıda olmasına əmin
olun. Kənar şəxslərin sahədən
çıxmasını xahiş edin.
10. Həmişə nəzarət edin ki, uşaqlar
kombayna yaxınlaşmasınlar.
11. Heç kimin yığım zonasına daxil
olmasına imkan verməyin.
12. Bütün təhlükəsizlik qaydalarını
oxuyun və onlara riayət edin.
13. Apteçka tez əl çatan yerdə qorunmalıdır.
14. Heç vaxt yanğınsöndürən balonun
yerini dəyişməyin və onu kombayndan
götürməyin. Balondan istifadə etdikdən sonra onu yenidən doldurun və
ya dəyişin.

15. Operator kombayna daxil
olduqda pilləkəndən və əl tutan
yerdən istifadə etməklə kombaynla üç
nöqtədə təmasda olmalıdır.
16. Palçıqlı pilləkən və meydança
üzərində heç vaxt hərəkət etməyin.
17. Kabinanın üstünə qalxmaq
qadağandır.
18. Kombayndan qaldırıcı qurğu kimi
istifadə etməyin.
19. Kombayn üzərində işləyən zaman
bütün hərəkət ötürücü mexanizmlərini, mühərriki söndürün. Heç vaxt
geniş paltarda işləməyin.
20. Taxıl bunkerinə girmək qadağandır. Əgər boşaldıcı şnek tutularsa
onu ağac materialla təmizləyin.
21.Yamaclarda işləyəndə münasib
ötürmədən istifadə edin.
22. Əlinizi kombaynın hərəkət edici
mexanizmlərinə yaxınlaşdırmayın.
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Yanğın və partlayışın qarşısının alınması
1. Damcılanan yanacaq və yağ
qızmış səthə və ya elektrik
avadanlıqları üzərinə düşəndə
yanğına səbəb olur.
2. Yığılmış məhsul , zibil , çirklənmə quş yuvaları və tez alışan
materiallar qızmış səthə düşəndə
tez alışıb yanır.
3. Kombayn üzərində yanğınsöndürən balon olmalıdır.

4. Yanğınsöndürən balon istismar
təlimatına uyğun olaraq saz vəziyyətdə saxlanmalıdır.
5. Ən azı gündə bir dəfə və işin
sonunda zibili və taxıl bitkisinin
qalıqlarını təmizləmək lazımdır.
Əsasən
kombaynın
qızmış
hissələrinin və mühərrikin ətrafında olan sahələrdə.

Təhlükəli kimyəvi maddələr
1. Təhlükəli kimyəvi maddələrlə
təmasda olanda bu sizin sağlamlığınıza ciddi təsir edə bilər.
Mayelər , yağlar, rənglər, soyuducu mayelər bədəninizə toxunanda sizə xəsarət yetirə bilər.
2. Elektrik naqillərinin vəziyyətini
yoxlayın. İzolyasiya olunmuş
yerlərin kombaynın hissələrinə
toxunub yeyilməsinin qarşısını
alın. Yeyilmiş və sıradan çıxmış
hissələri təmir edin və ya dəyişin.
3. Kombaynda yağ və ya yanacaqla
islanmış parçaları qorumayın.
Bu yanğın mənbəyi kimi qəbul
edilir.

4. Kombayn üzərində alovun
yaranmasının qarşısını alın
və yaxud alovun yaranmasına imkan verməyin.
5. Əgər iş zamanı kombaynda
hər hansı bir qeyri-adi qoxu
gələndə təcili olaraq onun
mənbəyini tapın və aradan
qaldırın.
6. Maye və süzücü elementlər
tələb olunan qaydada qorunub saxlanmalıdır. Kimyəvi və neft-kimyəvi maddələri xüsusi konteynerlərdə
qoruyub saxlamaq lazımdır.

Maşını işə salmaq
1. Maşını operatorun oturacağından
kənarda olmaqla işə salmaq
qadağandır. Starteri qısa qapanma
yolu ilə işə salmaq olmaz.
2. Kombaynı işə salmazdan əvvəl
operator bütün güzgülərə diqqət
yetirməlidir.
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3. Mühərriki işə salmazdan qabaq həmişə sürətlər qutusunun dəstəyini neytral vəziyyətə keçir. Hərəkət rejimini ROAD vəziyyətinə gətir.
4. Mühərriki bağlı binada işə
salmaq qadağandır. Zəhərli
qazlar ölümə səbəb olar.
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İctimai yollarda hərəkət etmək
8. İctimai yollarda hərəkət edəndə
taxıl bunkeri boş olmalıdır.
Boşaldıcı şnek yığılmış vəziyyətdə olmalıdır.
9. Döngələrdə yüksək sürətlə hərəkət etməyin.
10.Tormoz pedalını astaca sıxın ki,
kombayn aşmasın.

1. Hərəkət rejiminin ROAD vəziyyətdə olmasını yoxlayın.
2. Həmişə yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət edin.
İşıqlandırma sistemini yoxlayın
və nizamlayın.
3. Əgər yerli hərəkət qaydaları
tələb edirsə , kombaynın
qabagında
və arxasında
təhlükədən
xəbər
verən
lövhəciklər asın.
4. Ötüb keçmə əməliyyatlarını
yerinə yetirdikdə
kombaynın
qabaritini həmişə nəzərə alın.
5. Fırlanan siqnal lampalarından
istifadə edin.
6. İctimai yollarda
yandırılmış
faralarla hərəkət etmək qadağandır.
7. Axşamlar hərəkət edəndə yaxın
işıqları yandırın. Faraların yaxın
işıqları elə nizamlanmalıdır ki,
qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin gözlərinə
təsir etməsin.

11.Yaxşı görünüşü təmin etmək üçün
kabinanın şüşələrini, güzgülərini
və faralarını təmizləyin.

4. Təkər altına düşməmək üçün
hərəkət edən kombayn üzərinə
çıxmayın.
5. Kanal və sərt döngələrə yaxın
yerlərdə işlədikdə təhlükəsizliyi
qoruyun.
6. Mühərrik işləyən zaman kombaynın elementlərini nizamlamayın.
7. Yüksək
gərginlikli
elektrik
naqilləri altında işləyəndə ehtiyatlı olun. Kombaynın həmin
sahələrdə təhlükəsiz hərəkətini
təmin etmək üçün əvvəlcə həmin
sahəyə baxış keçirin.

Maşının istismarı
1. Kombaynda işə başlamazdan
əvvəl bütün qoruyucu örtüklərin
yerində olmasını yoxlayın.
2. Kombaynı idarə edəndə operatorun oturacağında oturun. Oturacaqda oturmaqla idarəetmə
orqanlarından istifadə edin.
3. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə operatorun meydançasını
tərk etməzdən qabaq kombaynın
hərəkət ötürücü mexanizmini
ayırın, kəsən aparatı aşağı buraxın
, mühərriki söndürün və alışdırma
açarını yerindən çıxarın.
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Əgər kombayn elektrik naqillərinə
toxunubsa , onda aşağıdakı qaydada
hərəkət edin :
Maşını təcili saxlayın , mühərriki
söndürün və dayanacaq tormozunu
birləşdirin. Yoxlayın ki, kabinadan
təhlükəsiz çıxmaq olar, yoxsa yox.
Əgər çıxmaq mümkün deyilsə, onda
həmin yerdə dayanın və kömək
çağırın. Əgər çıxmaq mümkündürsə
onda iki ayaq üstə tullanın . Bu zaman
bədəninizin maşınla və yerlə eyni
vaxtda toxunmasına yol vermək
olmaz. Heç vaxt kombayna toxunmayın və ətrafdakılara da bunu etməyə
imkan verməyin.

8. İldırım çaxanda kombaynda
işləməyin. Əgər ildırım çaxan
zaman yerdəsinizsə , onda kombayna toxunmayın.
9. Yamaclarda işlədikdə çalışın
çox sürətlə hərəkət etməyin,
xüsusi ilə döngələrdə.
10. Yığım zamanı kombayna kənar
şəxsləri buraxmayın.

Maşının dayanacaqda saxlanması
1. Dayanacaqda həmişə sökülən Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ağır
avadanlıqlar kombaynın üzərindən xəsarətlə və hətta ölümlə nəticələnə
açılır.
bilər.
2. Təhlükəsizliyi təyin etmək üçün
• Transmissiyanı neytral vəziyoperatorun platformasında düşyətə keçirin.
dükdə döyən aparatı söndürün,
• Dayanacaq tormozu çəkin.
dayanacaq tormozu birləşdirin və
• Kombaynı düz səthli yerdə
mühərriki söndürün. Bundan sonra
parkovka edin.
alışdırma açarını yerindən çıxarın.
Diqqət:
Hərəkət edən hissələr !
Hərəkət ötürücü sistemi ayırandan sonra bəzi hissələr işləməyi davam etdirir. Maşına
xidmət etməzdən qabaq bütün
hərəkət ötürücü mexanizmlərinin ayrılmasına əmin olun.
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Diqqət:

1.

2.

3.

4.

Texniki xidmət zamanı təhlükə!
Texniki xidmətə başlamazdan
əvvəl xəbərdar edici lövhəciyi
“İşə salmayın” kombaynın gözə
dəyən yerindən asın.
Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ağır xəsarətlə və hətta
ölümlə nəticələnə bilər.
Texniki xidmət əməliyyatlarını texniki xidmət qrafiki üzrə aparın.
Yad-da saxlayın ki, kombayn dövrü
ola-raq
texniki
baxışdan
keçirilmişdir.
Kombayna texniki xidməti bərk düz
səthli
meydançada
aparmaq
lazımdır.
Mühərrik işləyərkən hər hansı bir
hissəni sökmək , təmizləmək ,
yağlamaq və ya nizamlamaq olmaz.
Bu çox təhlükəlidir.
Paltarınızı kombaynın hərəkət edən
hissələrindən uzaq saxlayın. Əmin
olun ki , fırlanan hissələr qoruyucu
örtüklə təmin edilmişdir.
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5. Kombaynın kəsən aparatının
altında işləmək təhlükəlidir.
Əmin olun ki, o ağac dayaqlar
üzərində etibarlı qoyulmuşdur.

6. Hidravlik yağın və ya yanacağın yüksək təzyiqlə xaricə
vurulması ciddi xəsarətə səbəb
olar. Yağ axıdılan yeri müəyyən etmək üçün eynək, əlcək və
qoruyucu geyim geyinmək
lazımdır.

2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Mühərrik
Diqqət:
Mühərrik və yanacaq sistemi
elə işlənib hazırlanıb ki, onun
dövlət standartına uyğunluğu
təmin olunsun. Mühərrikin
servis xidməti və ya təmirinə
sertifikasiyadan keçmiş təcrübəli ixtisaslı texniki mütəxəssislər buraxılır.
1. Mühərrikin proqram təminatını heç
vaxt dəyişməyin. Bu qarantın
pozulmasına gətirib çıxarar.
2. Yanğının olmaması üçün mühərrikin kamerasından toz , zibil və
samanı təmizləyin.

3. Ventilyasiyası olmayan bina-larda
mühərriki işə salmaq olmaz. Xaric
olunan qazlar zəhərlidir və insan
orqanizmi üçün qorxuludur.
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4. Antifrizin tərkibində etilenqlikol və digər kimyəvi maddələr vardır. Bu insan orqanizmi
üçün çox təhlükəlidir.
Ehtiyatlı olun! Antifrizi bağlı
qablarda , uşaq əli çatmayan
yerlərdə qorumaq lazımdır.
5. Mühərrik qızmış halda olduqda
radiatorun bakının qapağını
açmaq olmaz. Mühərriki söndürüb onun soyumasını gözləyin. Qapağı tədricən açmaq
lazımdır ki, bakın içərisindəki
təzyiq azalsın. Radiatora soyuq
su əlavə etmək qadağandır

2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Dizel yanacağı
1. Dizel yanacağına benzin, spirt,
yanacaq qarışığı və ya digər
qarışıqlıqlar vurmaq olmaz. Əgər
onlar dizel yanacağı ilə qarışdırılarsa , yanğın təhlükəsi yarana
bilər.
2. Mühərrik işləyən zaman bakın
qapağını açıb ona yanacaq tökməyin. Yanacaq
bakını yalnız
mühərrik söndürüləndən sonra
yanacaqla doldurun.
3. Yanacaq bakını yanacaqla dolduran zaman siqaret çəkməyin bu
yanğına səbəb olacaq.

4. Bakı heç vaxt maksimal həcmdə
doldurmayın. Yanacağın genişlənməsi üçün mütləq boş yer
saxlayın.
5. Kənara tökülən yanacağı təmizləmək lazımdır.
6. Həmişə bakın qapağını yaxşı
bağlayın.
7. Yanacaqdan təmizlik işləri üçün
istifadə etməyin.

Akkumulyatorla işləyərkən təhlükəsizlik qaydaları
Diqqət:

Diqqət:

Akkumulyatoru cərəyanla dolduranda karbohidrogen qazlar
ayrılır. Bu partlayış yarada bilir.
Akkumulyatoru cərəyanla dolduranda binanı ventilyasiya ilə
təmin edin. Akkumulyatoru
qığılcımdan uzaqda saxlayın.

Təhlükəli kimyəvi preparatlar!
Akkumulyatorun elektrolitinin
tərkibində sulfat turşusu var.
Dəriyə və ya gözə düşdükdə
güclü yanıq və zədə yetirə bilər.
Həmişə eynəkdən və qoruyucu
paltardan istifadə edin. İşdən
sonra əllərinizi yuyun. Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ciddi
xəsarət almaq olar.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Aşağıdakı təhlükəsizlik tədbirlərini
görün :
1. Açıq alov olan şəraitdə elektrolitin səviyyəsini yoxlamayın.
2. Kabel birləşmələrində qığılcımın yaranmasının qarşısını alın.
Klemaları qısaqapanma yolu ilə
yoxlamayın.
3. Mənfi klemanı (-) birinci ayırın
və sonda (-) birləşdirin.
4. Akkumulyatorun yanında qaynaq işləri görməyin.

Göz: 15 dəqiqə ərzində soyuq su
ilə yuyun.
Daxili orqanlara : Təcili həkim çağırın. Bol miqdarda su və ya süd
için.

Elektrolit dəriyə, gözə və daxili
orqanlara düşdükdə aşağıdakıları edin :
Dəri : Soyuq su ilə yuyun.

Hidravlik hərəkətötürücü sistemlə və onun hissələri ilə işlədikdə
təhlükəsizlik texnikası qaydaları- hidravlik sistem
Təzyiq altında olan maye dəriyə daxil
ola bilər və ciddi xəsarət yetirə bilər.
Hidravlik yağ borularını heç vaxt
qaynaq etməyin.
Zədələnmiş hidravlik şlanqları təcili
dəyişin. Hidroakkumulyatorlarda maksimal təzyiqi artırmaq olmaz.

Hidroakkumulyatorun konstruksiyasına qaynaq və digər üsullarla dəyişikliklər etmək olmaz.
Hidroakkumulyatorları
sökməzdən
əvvəl sistemdə təzyiqi sıfıra endirin.

Təkərlər və şinlər
1. Təkərlər və şinlər çox ağırdır.
Çalışın ehtiyatlı olun. Onu
xüsusi avadanlıq olmadan bir
yerdən digər bir yerə aparanda
ciddi xəsarət ala bilərsiniz.
2. Xüsusi alət olmadan çinləri
demontaj və ya montaj etmək
qadağandır. Düzgün montaj
olunmamış çinlər ciddi təhlükə
yarada bilər.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

3. Şinlərin
istismar
müddəti
düzgün təzyiqdən çox asılıdır.
Hava vurulmuş şinlərdə normal
təzyiqi qorumaq lazımdır.
4. İsti şinlər partlaya bilər. Şinlərin partlaması çənbərin qaynaq
edilməsi və qızdırılması zamanı baş verə bilər.
5. Təkərləri qaynaq etmək qadağandır.

6. Şinlərə və çənbərə ixtisaslı
mexanik xidmət etməlidir. Əgər
şinlərdə havanın təzyiqi aşağıdırsa, onu və çənbəri təmir
emalatxanasına aparın və NEW
HOLLAND şirkətinin nümayəndəsinin iştirakı ilə təmin edin.
7. Zədələnmiş şinləri və çənbəri
dəyişin.

Təhlükəsizlik lövhəcikləri
Kombaynda şəkildə göstərilən təhlükəsizlik lövhəcikləri vurulmuşdur. Bu istismar
təlimatı üzrə vurulmuş lövhəciklərə baxış keçirin. Kombaynın operatoru bu
nişanlarla yaxından tanış olmalıdırlar. Təhlükəsizlik nişanları təmiz olmalı və asan
oxunmalıdır.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 1
Kombaynı istismar etməzdən əvvəl
bu təlimatı diqqətlə oxuyun.

Nişan 2
Hərəkət zamanı pilləkən üzərində və
ya platforma üzərində olmaq qadağandır.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 3
Kombaynın texniki və təmizlənməsi
zamanı mühərriki söndürün və hərəkət
edici hissələri dayandırın.

Nişan 4
Mühərrik işləyən zaman qoruyucu
örtükləri açmaq və çıxarmaq qadağandır.

Nişan 5
Təhlükəli zonada işləyən zaman qaldırıcı servomühərriki birləşdirin.

Nişan 6
Şnekli transportyer işlədiyi zaman ona
yaxınlaşmaq qadağandır.

Nişan 7
Mühərrik işləyən zaman hər hansı bir
hərəkəti etmək və ya bunkerə girmək
qadağandır.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 8
Mühərrik işləyən zaman samansilkələyənlərə yaxınlaşmaq qadağandır.

Nişan 9
Texniki xidmətə və ya təmirə başlamazdan qabaq mühərriki söndürün və
alışdırma açarını yerindən çıxarın.

Nişan 10
Kombaynın hərəkət edən hissələri tam
dayanmayınca onlara toxunmayın.

Nişan 11
Təhlükə !
Kombaynın fırlanan hissələrindən təhlükəsiz məsafədə durun.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 12
Mühərrik işləyən zaman qoruyucu
örtükləri açmaq və sökmək qadağandır.

Nişan 13
Hidravlik akkumulyatorda qaz və yağ
təzyiq altındadır. Təmir və ya sökmək
üçün dilerlə əlaqə saxlayın.

Nişan 14
Kombayn üzərində nəzarət itdikdə
(enişdə kombaynın sürəti artdıqca
sürəti azaltmaq mümkün olmur).
Enişdə hərəkətə başlamazdan əvvəl
sürəti enişə görə seçin.

Nişan 15
Təhlükə !
İşləyən mühərriklə təhlükəsiz məsafədə durun.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 16
R134A soyuducu qaz.
Təmir və sökmək üçün NEW
HOLLAND dilerinə müraciət edin.

Nişan 17
Lövhəcikdə göstərilmişdir :
1. Maksimal şaquli buraxıla bilən
qüvvə
2. Qarmaqda maksimal üfiqi buraxıla bilən qüvvə

Nişan 18
Kombaynın maksimal buraxıla bilən
sürəti : “XX”

Nişan 19
Təhlükə !
Elektrik enerjisi xətlərində təhlükəsiz
məsafəni qoruyun.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 20
Akkumulyatorun dəyişdirici açarı

Nişan 21
Bu səthdə durmayın.

Nişan 22
Dayaq nöqtəsi (domkrat yeri).

Nişan 23
Straxovka ilməsinin bərkitmə yeri.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 24
Dartı qarmağın ucluğu

Nişan 25
Sertifikasiyası olmayan yanğınsöndürən balonla işləmək qadağandır .

Nişan 26
İsti səthə yaxınlaşmayın.

Nişan 27
Hava elektrik xətlərinin hündürüyü
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 28
İsti soyuducu maye

Nişan 29
1. Kəsən aparatı, döyən aparatı və
boşaldıcı düyünləri ayırın.
2. Hidrostatik sistemin idarəetmə
qolunu neytral vəziyyətinə
keçirin və ya ilişmə muftasının
pedalını sıxın.
3. Boşaldıcı borunu neytral vəziyyətdə qoyun.
4. Mühərriki işə salmazdan qabaq
üç dəfə səs siqnalını verin və 10
saniyə gözləyin.
5. Mühərriki işə salın.
Nişan 30
Maksimal buraxıla bilən çəki.

Nişan 31
Təhlükə
Saman doğrayandan təhlükəsiz məsafədə durun.
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2. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI ÜZRƏ MƏLUMAT

Nişan 32
Aparıcı təkərlərin bərkitmə momenti

Nişan 33
Aparılan təkərlərin bərkitmə momenti.

Nişan 34
Əgər səsin səviyyəsi 80 dB –dən çoxdursa , qulaqcıqdan istifadə edin.

Nişan 35 (ancaq SCR mühərriki
üçün)
DEF/ ADBLUE ® -dən başqa mayelər
istifadə olunduqda nasosu sıradan
çıxarar.
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

Operatorun platformasına daxil olmaq
Ehtiyatlı olun:
Yıxılma təhlükəsi !
Maşının montaj və demontaj
təhlükəsiz üsulla həyata keçirilir. Həmişə üç nöqtəyə
dirənin : ayaqaltı, pilləkən və əl
tutan yer. Bu tələbi yerinə
yetirmədikdə ağır xəsarət almaq
olar.
Pilləkəni döndərib qabaq təkərlərin önünə
verib hərəkət etmək üçün aşağıdakı işləri
görün:
1. Pilləkənin dəstəyini (1) aşağı çəkin.
Sonradan pilləkəni dəstəyin (2)
köməyi ilə qabağa döndərin.
2. Dəstəyi (1) azad edin və döndərin.
Bununla pilləkəni qabaq vəziyyətdə
blokirovka etmiş olursunuz.
Kabinanın qabaq şüşəsinin təmizlənməsi
üçün samanqaldıranın üstünə qalxaq
lazımdır.
Kəsən aparatı mümkün qədər yuxarı
qaldırın. Pilləkəni təkərin qabağında
qoyun. Pilləkəndən istifadə edib
samanqaldıranın üzərinə qalxın.

Qapını içəridən açmaq üçün mütləq dəstəyi
(1) sıxmaq lazımdır.
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

Qəza vaxtı çıxış
Sağ tərəfdə olan şüşə qəza çıxışı üçündür. Qəza vaxtı şüşəni çəkiclə qırmaq
lazımdır. Ayaqlarınızla şüşəni xaricə
sıxın. Cihaz lövhəsindən kabinanı tərk
edin.

Operatorun oturacağı
Standart oturacaq

1.
2.
3.
4.
5.

Operatorun oturacağının nizamlama sistemi
Nizamlayıcı və operatorun çəkisinin göstəricisi
Oturacağın nizamlanma sistemi- Meyllənmə bucağının nizamlanması
Dirsəkaltının meyllənmə bucağının nizamlanması
Təlimatçının oturacağı (əgər qoyulubsa)

• Məsafəli idarəetmədə əgər operator oturacağı 7 saniyədən çox müddətə tərk
edərsə , onda kəsən aparat / samanqaldıran avtomatik olaraq dayanır.
• Mexaniki idarəetmədə əgər operator oturacağı 5 saniyədən çox müddətə
tərk edərsə , onda kəsən aparat / samanqaldıran avtomatik olaraq dayanır.
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

Pnevmatik oturacaq

1. Operatorun oturacağının nizamlama sistemi
2. Çəkinin və hündürlüyün nizamlanması
Çəkinin nizamlanması : qolu sıxın və ya qaldırın , onda göstəricidə (3) yaşıl
işıq yanar.
Hündürlüyün nizamlanması : qolu sıxın və ya qaldırın , onda lazım olan
vəziyyət alınar və yaşıl işıq yanar.
3. Çəkinin/hündürlüyün indikatoru
4. Oturacağın bel dayanan yeri nizamlanır.
5. Dirsəkaltının nizamlanması
6. Təlimatçının oturacağı
7. Bel dayanan yerin yuxarı hissəsinin nizamlanması
• Əgər operator oturacağı 5 saniyədən çox müddətə tərk edərsə , kəsən aparat
/ samanqaldıran dayanır.
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

1. Dayanacaq tormozu
2. Barabanaltlığının idarə edilməsinə nəzarət
3. Sürətlər qutusunun qolu
4. Drosselin qolu
5. İstismar təlimatı üçün yer /
butulka qoymaq üçün yer

Kəsən aparatı birləşdirən qol
Döyən aparatı birləşdirən qol
Boşaldıcı sistemi birləşdirən qol
Qabaq şüşənin yuyulması üçün
qab
10. Tormoz mayesinin səviyyəsi
11. Mayenin səviyyəsinin indikatoru
6.
7.
8.
9.

12. Qoruyucu və relenin panelinin
qoruyucusu

13.Təhlükəsizlik qayışı
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

Sükan idarəetmə mexanizmi və idarəetmə pedalları

1. Sükan çarxı
2. Sükan çarxının nizamlayıcı qolu
3. Sükan kolonkasının meyllənməsini nizamlayan pedal
4. Dönmə və səs göstəricisi
5. Dönmənin siqnal göstəricisi
6. Qəza siqnalları
7. Uzaq işıq faraları
8. İlişmə muftasının pedalı
9. Ayaq tormozunun pedalı- sağ
10. Ayaq tormozunun pedalı- sol
11. Tormozun muftasının pedalı
12. Biçilmiş taxılın saplağının hündürlüyünü göstərən indikator
13. Differensialın blokirovka pedalı

İlişmə muftasının pedalı
İlişmə muftasının pedalını aşağıdakı
hallarda istifadə etmək lazımdır:
• Mühərriki işə salan zaman
• Sürəti dəyişən zaman
• Maşını hərəkət etdirən və dayandıran zaman
• Qəza zamanı tormoz pedalı ilə
birlikdə
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

Sağ modul
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

1. Çoxpozisiyalı / gediş qolu
Qabaq gediş
Neytral
Arxa gediş
Gediş sürətini artıran
Gediş sürətini azaldan

2. Kəsən aparatın idarəetmə indikatoru
3. Kəsən aparatın / samanqaldıranın dəyişdirici açarı
4. Döyən aparatın (molotilka) dəyişdirici açarı
5. Boşaldıcı borunun dəyişdirici açarı
6. Xırda şeylər üçün yer
7. Daimi cərəyanın 12 V yuvası
8. Yanacaq səviyyəsini göstərən datçik
9. Alışdırma açarı
10.Boşaldıcı borunun dəyişdirici açarı
11. Fırlanan siqnal fonarının dəyişdirici açarı
12. Yaxın işıqların tumbleri
13. Faraların tumbleri
14. İşçi faraların tumbleri
15. Biçilmiş sahələri işıqlandıran faraların tumbleri
16.Kabinanı işıqlandıran tumbler
17. Boşaldıcı borunun işıqlandırılması üçün tumbler
18.Arxa güzgülərin nizamlanması
19.Mühərrikin drosselinin ayırıcı açarı
20.Gediş rejiminin dəyişdirici açarı
21.Barabanın fırlanma sürətinin dəyişdirici açarı
22.Ventilyatorun fırlanma sürətinin dəyişdirici açarı
23.Samandoğrayanın dəyişdirici açarı
24.Şaquli bıçaqların birləşdirici açarı
25. Ehtiyat
26.Qəza siqnallarının dəyişdirici açarı
27.Kəsən aparatın idarəetmə rejiminin dəyişdirici açarı
28.Kəsən aparatın nizamlanmasının tumbleri
29.Kəsən aparatın hündürlüyünü nizamlayan tumbler
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

Kabinanın tavanında idarəetmə orqanları
Qızdırıcının dəyişdirici açarı
A/C sisteminin dəyişdirici açarı
Ventilyatorun dəyişdirici açarı
Şüşətəmizləyənin dəyişdirici açarı
Qabaq şüşənin təmizləyicisinin
dəyişdirici açarı
6. Radio
1.
2.
3.
4.
5.

7. Ventilyator
8. Kabinanın tavanının qapağı

9. Ventilyatorun nizamlanması

10.Dinamik

11.Kabinanın işıqlandırılması
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3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

Kabina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yaxın işıqların faraları
İşçi işıqlandırma faraları
Dönmə göstəricisi
Dayanacaq işıqlar
Kabinanın işıqlandırılması
Əlavə nizamlanan güzgülər
Elektriklə idarə olunan güzgülər
Fırlanan siqnal işıqları
Biçilmiş sahəni işıqlandıran arxa faralar
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1.
2.
3.
4.

Dayanacaq siqnal
Arxa yol işıqlandırma
Dönmə göstəricisi
Biçilmiş sahəni işıqlandıran arxa
faralar

5. Boşaldıcı borunun işıqlandırılması

6. Taxıl bunkerinin işıqlandırılması
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Maşının komponentləri
Mühərrik hissəsi
Mühərrik hissəyə , yanacaq bakın qapağına yaxınlaşmaq üçün aşağıdakı
qaydada hərəkət edin:
1. Qoruyucunu (1) sıxıcıdan (2)
çıxarın və onu dayaq (3) üzərinə
buraxın.
2. Pilləkənin ən aşağı hissəsini
yerə tərəf buraxın

3. Mühərrikin gövdəsində olan
pillə taxıl bunkerinə yanaşmanı
təmin edir.

4. Qapağı (1) açın və taxıl bunkerinin içindən mühərrik hissəyə
yanaşmanı təmin edin.
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Taxıl bunkeri
Təhlükə
Maşının hərəkət hissələrinə paltarın ilişməsi təhlükəsi.
Taxıl bunkerinin aşağı hissəsində olan fırlanan şnek sizə ciddi
xəsarət yetirə bilər. İşləyən maşının bunkerinə girmək qadağandır.
Taxıl bunkerinə aşağıdakı qaydada daxil
olmaq olar:
1. Mühərrikin platformasında pillələrlə
taxıl bunkerinin banına qalxın.
2. Taxıl bunkerinin qapağını açın.

3. Qarmaqlardan qoruyucu örtükləri
(2) çıxarın. Qoruyucu örtüyü (2 )
sıxıb taxıl bunkerinin içinə salın.

4. Beş klavişli kombaynın taxıl
bunkerinə girmək üçün bu pillələrdən istifadə etmək olar.
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• Taxıl bunkerinin içində qapağı
və fırlanan separatorun qapağını
açın ki, mühərrik hissəsinə
daxil ola bilərsiniz.

• Samanəksetdiricilərə yanaşmağı
təmin edən qapaq həmçinin
taxıl bunkerində yerləşir.

Qeyd : Əgər qapaq qoyulubsa , onda
kronşteyn
(1) taxıl bunkerinin
qapaqdan açılmasını təmin edir.

Transportyer
• Samanqaldıranın
üstündəki
lyuku (1) açın
və siz samanqaldıranın transportyoruna
yanaşa bilərsiniz.

Taxıl elevatorunun zəncirinə yanaşmaq üçün tutucunu (2) açın və qapağı
(1) çıxarın.
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Qoruyucu qurğular
Kəsən aparatın standart kilidi (dayaq)
Kəsən aparatın sol silindiri standart
təhlükəsiz dayaqla təchiz olunmuşdur.
Bu kəsən aparatın
özü-özünə aşağı
düşməsinin qarşısını alır.
Kəsən aparatın qaldırılmış vəziyyətində
hər hansı bir təmir işləri görən zaman
silindirin dayağını (2) vəziyyətdən (1)
vəziyyətə
gətirmək
lazımdır.
İş
qurtarandan sonra dayağı (2) vəziyyətinə
gətirmək lazımdır.
Hidrosilindrin təhlükəsizlik dayağını (1)
vəziyyətdə nəqliyyat zamanı istifadə etmək
olmaz, çünki bu silindiri zədələyə bilər.
Kəsən aparatın (jatka) əlavə təhlükəsizlik dayağı
İctimai yollarda hərəkət edərkən onu hidrosilindrin ştoku üzərinə buraxın.Bununla
samanqaldıranın
öz-özünə
aşağı
buraxılmasının qarşısı alınar.
Samanqaldıranın əlavə dayağı
Kombaynla
ictimai yollarda hərəkət
edərkən samanqaldıranınsağ tərəfində
dayaq (6) qoyulur. Bu dayağı(4) vəziyyətə
gətirmək lazımdır.
Dayaq istifadə olunduqdan sonra dayaq (6)
(5) vəziyyətinə gətirilir.

Arxa gedişdə zummer
Kombaynın sağ tərəfində səs siqnalı
qoyulmuşdur. Bu siqnal maşında kənar
şəxslərin olmasını bildirir.
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Siqnal lövhələr
İctimai yollarda hərəkət edərkən
fərqləndirici lövhələr tələb olunur.
• Taxıl bunkerinin qabağında
qoruyucu panellər üzərində (9)

• Arxada hər iki tərəfdə ştanqlar
üzərində faralarla və ya
doğrayıcının qoruyucu panelləri
üzərində

• Arxada samandoğrayanın gövdəsi üzərində

Yanğınsöndürən
Yanğınsöndürən kombaynın
sol
tərəfində pilləkən üzərində qoyulmuşdur. Hər il yanğınsöndürəni işə
başlamazdan qabaq yoxlamaq lazımdır.
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Naviqasiya və məlumat vasitələri
Monitor
Monitor operatordan sağ tərəfdə yerləşir. Monitor valın müxtəlif dövrlər
sayında işlədiyi zaman səs siqnalı
verir.
Alışdırma açarını “kontakt” vəziyyətinə döndərdikdə monitor işıqlanır.

Klavişlərin funksiyaları
1. 4 rəqəmli displey
2. Barabanın sürətini seçmək üçün
- düyməni bir dəfə basmaqla :
Barabanın sürəti yuxarı LED
lampası yanır.
- iki dəfə basanda : Döyən
aparatın işləmə saatı aşağı LED
lampası yanır
3.Təmizləyici ventilyatorun
düyməsi
4. Maşının sürətini seçmək üçün
düymə
5. Mühərrikin işləmə sürətini
seçmək üçün düymə:
- bir dəfə basanda : Mühərrikin
dövrlər sayı (yuxarı LED
lampası yanır).
- iki dəfə basanda : 10 saniyə
müddətində displeydə mühərrikin işləmə saatı görünür (aşağı
LED lampa yanır).
- üç dəfə basanda : 10 saniyə
müddətində displeydə soyuducu
mayenin temperaturu görünür
(hər iki LED yanır).
6. Bir dəfə basın : Mühərrikin
yüklənməsini seçmək üçün
düymə.
İki dəfə basanda : yanacağın temPeraturu.
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7. Hissə-hissə yığılan saxlanılan,
sahənin, ümumi sahənin seçmək
işi üçün düymə.
- Bir dəfə basanda: hazırda biçilən
sahənin həcmi (ha)
- İki dəfə basanda: yazılmış zona
(ha)
- Üç dəfə basanda: tam zona (ha)
8. Monitorun nizamlanması (işıq
diodu işıqlanır)
9. “Enter” düyməsi (Giriş)
10.Kəsən aparatın enini nizamlayan
düymə . Kəsən aparatın eninin
azaldılmasına
imkan
verir.
Veilən qısa siqnal işin yerinə
yetirilməsini bildirir.
11. Çıxış düyməsi. Həyəcan siqnalı
verilir. Təcili söndürün və
parametrdən çıxın.

Monitorun nizamlanması
Korrekt işləmək və ya bir sıra funksiyaları çıxarmaq üçün kəsən aparatda və
kombaynda aşağıdakı nizamlamaları aparın :
1. Kəsən aparatın tam en götürümü
2. Kombaynın sürətinin nizamlanması
3. Samandoğrayanın istifadə edilməsi
4. Metrik/britan vahidlərinin qoyulması
Mütləq:
- Nizamlamanı dəyişmək üçün “SET” düyməsini basın.
- Nizamlanmış pəncərədən çıxmaq üçün “ESC” düyməsini 5 saniyə ərzində sıxıb
saxlayın.

43

3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

1. Kəsən aparatın
götürümü

tam

en

Tam en götürüm- bu kəsən aparatın
istifadə olunduğu momentdə en
götürümüdür.
Taxıl yığan kəsən aparatın en
götürümü futla göstərilir. Qarğıdalı
kəsən aparatda isə cərgələrin sayına
görə və cərgəarası məsafəyə görə
göstərilir.
Bu rəqəm mütləqdir:
• Yığılmış
sahənin
həcmini
hesablamaq üçün
Bu rejimi seçmək üçün aşağıdakı
işləri görmək lazımdır.
1. Alışdırma açarını “kontakt”
vəziyyətinə döndərin.
2. “SET” düyməsinə (8) basın.
3. Displeydə en götürümü (1)
aşağıdakı formatda görünər.
“Ft ZZ”- taxıl kəsən aparatın eni
futla (yanıb -sönür)
və ya
“YY:XX”=
“YY”
cərgənin
nömrəsi (yanıb-sönür)
“XX” = cərgəarası məsafə, sm-lə

44

3. İDARƏETMƏ ORQANLARI

Metrik/britan vahidlərin qoyulması
Bu vahidlər işçi zonanın sahəsini və
sürəti hesablamaq üçündür. Bu rejimi
seçmək üçün aşağıdakı işləri görmək
lazımdır:
1. Alışdırma
açarını
“kontakt”
vəziyyətinə döndərmək
2. “SET” düyməsini (8) basmaq
3. “ESC” düyməsinə üç dəfə basmaq ,
displeydə “HA”-hektar, km/saat və
ya
“AC” – Akr, mil/saat (britan)
görünər.
4. “ARROW UP” düyməsi (2)
vasitəsi ilə
və ya “ARROW
DOWN” düyməsi vasitəsi ilə
metrik “HA” və
britan “AC”
seçin. Displeydə “HA” və ya “AC”
görünər.
5. “ENTER” (Giriş) düyməsini (9)
basın və iki saniyə ərzində
saxlayın.
6. Nizamlama rejimindən çıxmaq
üçün “ESC” düyməsini basın və 5
saniyə ərzində saxlayın.

Yığılmış sahənin həcminin hesablanması
Hektarın ölçülməsi üçün indikator
Yığılmış sahənin həcmini hektarla bu parametrlərlə hesablamaq olar:
- Kombaynın işçi sürəti
- Kəsən aparatın en götürümü
W= Vkm|saat * Ben götürümü * 0,1
Yığılmış sahənin həcminin hesablanması başlayır:
• Döyən və kəsən aparat işlədikdə
• Normal biçmə hündürlüyü qoyulduqda
Displey üç müxtəlif rəqəm göstərə bilər:
1. Bir hissə sahə : Yığılmış sahənin həmin momentə olan həcmi
2. Yazılmış sahə : Sahə yaddaşa atılır
3. Ümumi sahə : Kombaynla yığılmış ümumi sahənin həcmi
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1. Bir hissə sahə
Düyməni (7) bir dəfə basmaqla bir
hissə sahənin displeydə hektarla və ya
akrla həcmi görünər.
Uyğun olaraq LED (12) lampası yanar.
Qeyd : Düyməni (7) basanda 10 saniyə
müddətində displeydə bir hissə sahə
həcmi görünər.

2. Yazılmış sahə
Düyməni (7) iki dəfə basanda displeydə
yığılmış sahənin hektarla və ya akrla
həcmi görünər.
Uyğun olaraq LED (13) lampası yanar.

3. Ümumi sahə
Düyməyə (7)
üç dəfə basanda
displeydə yığılmış sahənin hektarla
həcmi görünər.
Qeyd: Düyməyə (7) basanda yığılmış
sahənin həcmi 10 saniyə ərzində
görünər.
Sonra
displey
əvvəlki
vəziyyətinə gələr.
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Yığılmış sahənin yazılışı
Yığılmış sahəni yaddaşa atmaq mümkündür. Bu zaman kombaynın sürəti
sıfıra bərabər olmalıdır.
Bunun üçün aşağıdakı qaydada hərəkət
edin :
1. Alışdırma açarını yerinə qoyun.
2. Displeydə (1) həmin momentə
yığılmış sahənin həcmini qoymaq üçün düyməni (7) basın.
3. Səs siqnalı gələnə qədər
“ENTER” düyməsini basın.
4. Həmin momentə yığılmış sahə
yaddaşa atılır və hazırda biçilən
sahənin həcmi sıfıra bərabər
olar. Onda hər iki LED lampası
yanıb–sönər.
Kombaynın xarakteristikasına nəzarət edən monitor
Məhsuldarlıq monitoru taxılın minimal
itkisi ilə yüksək sürətlə işləmə imkanı
verir. İtki xəlbirin qırağında , samansilkələyənin kənarında , həmçinin qaytarıcı taxıl elevatorunda hesablanır.
1. Samansilkələyəndə itki indikatoru
2. Samansilkələyəndə taxıl itkisini
hiss etdirən indikatorun nizamlayıcı tumbleri
3. Xəlbirdə itkinin və döyülməmiş
sünbüllərin indikatoru
4. Xəlbirdə taxıl itkisini hiss etdirən
indikarorun nizamlayıcı tumbleri
(1) və (3) indikatorları aşağı hissədə
dörd yaşıl lampadan ibarətdir, orta
hissədə üç sarı və yuxarı hissədə üç
qırmızı lampadan ibarətdir. Monitorun
göstəricisindən asılı olmayaraq birinci
yaşıl lampa döyən aparat birləşən kimi
yanır. Taxıl itkisi çoxaldıqca yanmış
lampaların sayı artır.
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İtki göstəricisi
Taxılın itkisinin ölçülməsi çox da dəqiq olmadığı üçün məhsuldarlıq monitorunu nizamlamaq üçün aşağıdakı
işləri yerinə yetirmək lazımdır:
1. Kəsən aparatı işə salın.
2. Birinci və ikinci ötürmədə taxıl
yığımına başlayın.
3. Məhsulun növündən asılı olaraq
cəhrənin
hündürlüyünü
və
dövrlər sayını nizamlayın.
4. Sürətə nəzarət qolu vasitəsilə
kombaynın sürətini qoyun.
Taxometr kombaynın faktiki
sürətini göstərir.
5. 100 metr gedəndən sonra kombaynı saxlayın və taxıl nümunəsini götürün. Əgər nəticə
yaxşı deyilsə, onda nizamlama
aparın.
6. Ən yüksək işçi sürəti seçin,
onda taxıl itkisi minimal olar.
7. Xəlbirin datçikinin nizamlama
tumblerini elə qoyun ki,
indikatorda (3) bütün yaşıl və
bir sarı lampa yanmış olsun.
8. Hərəkət sürətini o qədər artırın
ki, indikatorlarda (1) və (3)
qırmızı lampa yansın.
Kombaynı saxlayın və taxıl itkisinin
artmasını yoxlayın. Əgər itki artmayıbsa , demək indikatorun hiss etməsi
yüksəkdir və lampalar yanır.
• Əgər itkinin tempi artırsa, onda
çoxlu lampa yanar.
• Əgər itkinin tempi aşağıdırsa ,
onda lampalar sönər.
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Əsas ekran
Monitoru düymə (1) ilə açanda ilk
növbədə əsas ekran yanır. Əsas ekran
aşağıdakı məlumatları özundə əks
etdirir :
• Məhsuldarlıq, ton/ha
• Saatda döyülmüş taxıl, ton/saat
• Nəmlik, %

Məlumat ekranı

Bu ekranda əlavə göstəricilər əks
olunur. Düyməni (2) basmaqla ekran
işə düşür və aşağıdakı məlumatları
verir:
• Hərəkət sürəti, km/saat
• İşin tempi, ha/saat
• Ümumi sahə , (ha)
• Ümumi çəki, (ton)
• Nəmlik, %

49

4. İSTİSMAR TƏLİMATI

Aqreqatın işə salınması
Maşının istismarından əvvəl
1. İstismar təlimatını diqqətlə oxuyun , xüsusilə “Ehtiyat tədbirləri” və “Mühərrikin işə salınması”
2. Zəncirlərin və qayışların tarımlığının yoxlanması
3. Bütün sistemlərdə təzyiqi gündəlik yoxlamaq. Şinlərdə düzgün təzyiqi qoymaq.
4. Kombaynın birinci istismar
həftəsində təkərlərin qaykalarını
yoxlamaq və bərkitmək.
5. Soyuducu mayenin səviyyəsini
yoxlamaq.
6. Hidravlik/Hidrostatik sitemlərdə
yağın səviyyəsini yoxlamaq,
tələb olunarsa əlavə etmək.
7. Kombaynı “Texniki xidmət”
bölməsində verilmiş qaydada
yoxlamaq

8. Mühərrik hissəsində pilləkəni
qaldırın.
9. İctimai yollarda hərəkət edərkən
pilləkəni
aparıcı
təkərin
qabağına verin.
10.Oturacaqda oturanda operator
özünün boyuna və çəkisinə görə
nizamlama aparmalıdır.
11.Sükan çarxını sizin üçün
münasib vəziyyətdə saxlayın.
Tələb
olunarsa
nizamlama
aparın.
12.Mühərriki işə salın.
13.Boşaldıcı borunu yığın.
14.Dayanacaq tormozu buraxın.
15.Samanqaldıranı maksimal hündürlüyə qaldırın.

Mühərrikin işə salınması
Diqqət:
Kombaynı ilk dəfə işə salanda
idarəetmə sisteminin ximəti işləri ilə
yaxından tanış olun.
Mühərriki təhlükəsiz işə salmaq üçün
aşağıdakı işləri yerinə yetirmək
lazımdır.

Yaxınlıqda olan adamların
təhlükəsizliyi
Mühərriki işə salanda yaxınlıqda
adamların olmamasına əmin
olun. Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ciddi xəsarət almaq
olar. Hətta ölüm hadisəsi baş
verə bilər.
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Gündəlik işəsalma prosedurası
1. Gündəlik yoxlama işlərini aparın. Misal üçün- soyuducu
mayenin , yağın və yanacağın
səviyyəsini.
Akkumulytaroun
açarının “ON” vəziyyətində
olmasına əmin olun.
2. Əmin olun ki, hərəkət rejiminin
dəyişdirici
açarı “Doroqa”
vəziyyətində dayanacaq tormozun dəyişdirici açarını “ON”
vəziyyətinə keçirin.
3. Tormzun hər iki pedalının cütləşdirilməsini yoxlayın.

4. Sürətlər qutusunun qolunun
vəziyyətini yoxlayın. O neytral
vəziyyətdə qalmalıdır.
5. Alışdırma açarını yerinə qoyun
və onu “kontakt” vəziyyətinə
döndərin.
6. Mühərriki işə salmazdan əvvəl
kabinanın kondisionerini söndürün.
7. Mühərriki işə salmazdan əvvəl
səs siqnalını verin ki, yaxınlıqda
olan adamlar xəbərdar olsunlar.

Aqreqatın söndürülməsi
Mühərrikin söndürülməsi proseduru aşağıdakı kimi olmalıdır:
1. Mühərrikin drossel dəyişdirci açarını sıxın və mühərrikin boş gedişdə bir
dəqiqə işləməsini təmin edin.
2. Mühərriki söndürmək üçün alışdırıcı açarı saat əqrəbinin əksinə
istiqamətində döndərin.
3. Alışdırma açarını yerindən çıxarın.

Hərəkət etmək
Maşın hərəkətdə olanda idarəetmə
Diqqət:

Diqqət:

Zərbə almaq təhlükəsi!
Döngələrdə ehtiyatlı olun. Hərəkət istiqamətini
dəyişdikdə
kombaynın arxa hissəsi çox
kənara çıxır. Bu tələbləri yerinə
yetirmədikdə ciddi xəsarət almaq olar.
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İdarəetmənin itirilməsi təhlükəsi!
Enişli yerlərdə hərəkət edərkən
sürətlər qutusunun qolu sürətin
tam aşağı düşməsinin qarşısını
ala bilməz. Sürətin artmaması
üçün aşağı sürətə keçmək
lazımdır. Bu tələbləri yerinə
yetirmədikdə
ciddi
xəsarət
almaq olar.

4. İSTİSMAR TƏLİMATI

Diqqət:
Yolda hərəkət edərkən təhlükə !
İctimai yollarda hərəkət edərkən mexanizmləri birləşdirməyin
(kəsən və döyən apatratlar).
Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ciddi xəsarət almaq olar.
Mexaniki ötürməli modellər

Hidravlik ötürməli modellər

1. İlişmə muftasının pedalını tam
sıxın.
2. Sürətlər qutusunun lazım olan
ötürməsindən istifadə edin.
3. Əl tormozunu buraxın.
4. İlişmə
muftasının
pedalını
tədricən buraxın.
5. Sürəti artırmaq üçün sürətlər
qutusunun dəstəyini qabağa
verin. Sürəti azaltmaq üçün isə
arxaya verin.
6. Sürəti dəyişmək üçün kombaynı
saxlamaq lazımdır.

1. Sürətlər qutusunun dəstəyinin
neytral vəziyyətdə olmasına
əmin olun.
2. Əl tormozunu buraxın.
3. Sürətlər qutusunun qolunu lazım
olan ötürmədə saxlayın.
4. Sürətlər qutusunun dəstiyini
neytraldan
çıxarıb
qabağa
verməklə hər hansı bir ötürməni
seçin.

52

5. İŞÇİ ƏMƏLİYYATLAR

Taxılın yığılması
Kombayn beş əsas funksiyanı yerinə yetirir:

1.
2.
3.
4.
5.

Kütlənin verilməsi
Taxılın döyülməsi
Taxılın ayrılması (separasiya)
Taxılın təmizlənməsi
Taxılın bunkerə yığılması və boşaldılması
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1. Kütlənin verilməsi
Cəhrə (1) (motovila) taxıl kütləsini kəsən
aparata (2) ötürür.
Şnek (3) taxıl kütləsini kəsən aparatın
mərkəzi hissəsinə keçirir və ondan sonra
kütlə samanqaldırana verilir. Sonradan
taxıl kütləsi samanqaldıranın transportyoru vasitəsi ilə daş tutucuya (5) və
daha söyən barabana (6) və barabanaltlığına ötürülür. Bununla kütlənin
verilməsi prosesi qurtarır və taxıl döyümü
başlayır.
Daş tutucunun vəzifəsi (5) daşları və
digər kənar əşyaları tutub saxlayır,
kombaynın
daxili
hissələrinin
zədələnməsinin qar-şısını alır.
2. Taxılın döyülməsi
Fırlanan barabanda (6) taxıl kütləsi
barabanaltlığın (7) plankalarına sürtünür.
Sürtünmə nəticəsində taxılın təqribən
90%-i samandan ayrılır.
• Taxıl kütləsi taxıl lövhəsi (8)
yığılır və yaxud samandoğrayan (30)
üzərinə tökülür.
vasitəsi ilə doğranır
• Saman döyücüyə (9) ötürülür
4. Taxılın təmizlənməsi
• Ayırıcı plankalar taxıl döyümünün
keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
Taxıl yuxarı xəlbirin (15) qabaq his3. Taxılın ayrılması (separasiya)
səsinə verilir və ilkin olaraq təmizləRotorlu separatoru olan kombaynlarda nir.
döyücü (9) barabandan (6) samanı yığır və Təmizləyici ventilyator (16) püfəni yurotorlu separatora (10) və barabanaltlığına xarı xəlbirə və sünbül xəlbirinə üfürür
(11) verir və sonradan dənin samandan və onu kombayndan xaric edir. Eyni
ayrılması prosesi gedir.
vaxtda taxıl, döyülməmiş sünbüllər və
Samantutan fartuk (12) biterdən (9) və ya püfənin bir hissəsi aşağı xəlbirə (18)
rotorlu separatordan (10) samanın kənara verilir.
atılmasının qarşısını alır.
Aşağı xəlbirdə (18) taxıl əlavə olaraq
Samansilkələyənlər (13) samanı atıb- təmizlənir. Aşağı xəlbirə tökülmüş taxıl
tutaraq onda qalan dənlərin tökülməsinə sonradan taxıl elevatoruna ötürülür.
nail olur. Ayrılmış dən qaytarıcı tərpənən Daha sonra qaytarıcı şnekə (20)
lövhələrin (14) üzərinə tökülür.
təmizlənmiş taxıl daxil olur.
Samansilkələyən samanı kombaynın arxa
hissəsinə verir və sonra saman tirə ilə
.
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18.Aşağı xəlbir
19.Taxıl elevatoru
20.Təmizlənmiş taxılın eninə şneki
21.Eninə qaytarıcı şnek
22.Qaytarıcı taxıl elevatoru
23.Taxıl qabının barmaqlı xəlbiri
(şəkil səh.53)
24.İlkin xəlbir (şəkil səh.53)
25.Taxıl bunkeri
26.Taxıl elevatoru
27.Taxıl bunkerinin
yükləyici
şneki
28.Taxıl bunkerinin boşaldıcı bunkeri
29.Boşaldıcı borunun şneki
30.Samandoğrayan
31.Yuxarı zənbil (şəkil səh. 53)
32.Aşağı zənbil ( şəkil səh.53)

1. Cəhrə (motovila)
2. Kəsən aparat (jatka)
3. Şnek
4. Samanqaldıran
5. Daş tutucu
6. Döyən baraban
7. Baraban altlığı
8. Taxıl elevatoru
9. Döyücü (biter)
10.Rotosion separator
11.Rotosion separatorun baraban
altlığı
12.Samantutucu fartuk
13.Samansilkələyənlər
14.Samansilkələyənin
qaytarıcı
lövhəsi
15.Yuxarı xəlbir
16.Təmizləyici ventilyator
17.Yuxarı sünbül xəlbiri (uzadıcı)
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•

Rotosion separatorla

• Rotosion separatorsuz
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5. Taxılın bunkerə yığılması və boşaldılması
Təmizlənmiş taxıl eninə yükləyici şnek vasitəsi ilə bunkerə (25) ötürülür.
Taxıl bunkeri boşaldıcı şnek (28) vasitəsi ilə və boşaldıcı boru (29) vasitəsi ilə
nəqliyyat vasitələrinə yüklənir.
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Kombaynın nizamlama parametrləri
Xəlbirin açılışı
Bitkinin
növü

Barabanın
fırlanma
sürəti,
RPM

Rotosion Baraba
separan
torun
altlığın
fırlanma vəziyyə
sürəti
ti, mm

Ventilyatorun
fırlanma
sürəti ,
RPM

Samandoğrayan

yuxarı
xəlbir,
mm

aşağı
xəlbir,
mm

sürəti

Qarşılıqlı
bıçaqların
vəziyyəti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Buğda

700-1000

Yüksək

10

700-800

8-12

4-6

Yüksək

Daxili

Arpa

800-1000

Yüksək

10

700-800

8-12

4-6

Yüksək

Daxili

Çovdar

1000

Yüksək

10

700-800

8-12

4-6

Yüksək

Daxili

Vələmir

800

Yüksək

10

850-700

8-10

4-5

Yüksək

Daxili

Çəltik

650-700

Yüksək

20-25

650-800

8-12

4-6

Yüksək

Daxili

Qarğıdalı

400-500

Aşağı

25-30

800

12-15

10

Aşağı

Xarici

Raps

600-650

Aşağı

25-30

450-500

8-10

2-3

Yüksək

Xarici

Noxud

450-500

Yüksək

25-30

750-900

10-15

6,8

Yüksək

Xarici

Soya

450-500

Yüksək

25-30

700-900

10-15

6.8

Yüksək

Xarici

Günəbaxan

450-550

Aşağı

25-30

600-650

10-12

6.8

Aşağı

Xarici

Qarabaşaq

500-600

Aşağı

25-30

500-600

8-12

8

Yüksək

Daxili

58

5. İŞÇİ ƏMƏLİYYATLAR

Məhsuldarlıq
Məhsuldarlığın yeganə təyin etmə
üsulu aşağıdakıları yerinə yetirməkdir,
”Kombaynı təcili dayandırın.”
1. Məhsuldarlığı normal olan sahəni
seçmək lazımdır. Əmin olun ki,
kombayn sahənin kənarında ən azı 100
m irəlidədir və normal işçi sürətlə
hərəkət edir.
2. “ESC” düyməsini basın və ən azı
onu 4 saniyə saxlayın və mühərrikin
“təcili dayanmasını” təmin edin.
Tormozu basıb kombaynı saxlayın.
3. Döyən aparatı (molotilka) və
kəsən aparatı (jatka) ayırın.
4. Drosselin qolun tam aşağı verib
mühərriki təkrarən işə salın. Qoy
mühərrik boş gedişdə 5 dəq. işləsin və
sonra mühərriki söndürün.
5. Taxıl nümunəsini götürüb döyümü,
təmizliyi
və
zədələnməni
yoxlayın.

6. Kombaynın qapağında
durub
yığıma qədər olan itkini yoxlayın
(ilkin itki).
7. Kəsən aparat (jatka) keçən səthin
altında taxıl itkisini yoxlayın.
8. Taxıl yığılan təknə daxilində
taxılın toplanmasının vəziyyətini
yoxlayın.
9. Xəlbirlər üzərində məhsulun
növünü , miqdarını və yığılma
qaydasını yoxlayın.
10. Eni 60 sm olan sahədə tam itkini
yoxlayın. İlkin itkini və kəsən
aparat (jatka) altında itkini təyin
etməklə
kombaynın itkisini
müəyyən edin.
11.Qaytarılmış taxılın görünüşünü
və sayını təyin edin.
12.Bütün bu faktorları nəzərə alıb
kombaynı nizamlayın.

Kombaynın məhsuldar işləməsi
Operator üçün kombaynın səmərəli işi haqqında informasiya ala biləcəyi dörd
faktor vardır :
• Taxıl bunkerində dənin nümunəsi
• Taxıl təknəsində və yuxarı xəlbirdə dənin yığılması
• Qaytarılan taxılın tipi və miqdarı
• İtki
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Taxıl bunkerində dənin nümunəsi
Taxıl bunkerində
çoxlu kənar
qırıntılarının olması göstərir ki, taxıl
döyümü zamanı tələsik iş görülmüş və
təmizləyici ventilyatorun sürəti aşağı
olmuşdur. Bunun üçün ilk növbədə
barabanaltlığının zazorunu artırmaq və
ventilyatorun
sürətini çoxaltmaq
lazımdır. Bu dənin parçalanmasının
qarşısını alır. Dənin parçalanması
barabanın
barabanaltlığına
çox
yaxınqoyulması nəticəsində baş verə
bilər.

Taxıl kütləsinin yığımının çox olması
(topalanması)
həmçinin
dənin
parçalanması ilə nəticələnə bilər. Əgər
taxıl bunkerində döyülməmiş məhsul
varsa bu döyümün
keyfiyyətsiz
aparılması və ya aşağı xəlbirin çox
açılması nəticəsində baş verə bilər.
Bu problemi aradan qaldırmaq üçün
barabanın fırlanma sürətini artırmaq
və bara-banaltlığında zazoru
azaltmaq lazımdır.

Taxıl təknəsində/ yuxarı xəlbirdə dənin yığılması
Taxıl
təknəsində dənin yığılması
bərabər səviyyədə olmalıdır. Yuxarı
xəlbirin üç hissəsinin birincisi təmiz
olmalıdır. Mərkəzi hissəsində taxılın bir
hissəsi
(qalıq) olmalıdır. Yuxarı
xəlbirin üçüncü hissəsi qalan taxılın bir
hissəsini özündə saxlamalıdır.
Əgər yuxarı xəlbirin arxa hissəsində
çoxlu taxıl yığılıbsa onda qaytarıcı
taxılın miqdarı çox olar. Bu isə taxılın
kombaynda xaricə atılmasına səbəb
olar. Yuxarı xəlbiri açdıqda çoxlu miq-

darda dənin ələkdən çıxarılması təmin
olunur və dən aşağı xəlbirin üzərinə
tökülər.
Əgər
material yuxarı xəlbirdə
parçalanıbsa
onda demək məhsul
həddindən çox döyülmüşdür. Bu
yuxarı xəlbirin tutulmasına və çoxlu
itkinin yaranmasına səbəb olar. Bu
problemi həll etmək üçün
barabanaltlığında zazoru çoxaltmaq və
barabanın fırlanma sürətini azaltmaq
lazımdır.

Qaytarılmış dənin nümunəsi
Qaytarılmış dənin tərkibində az
miqdarda döyülməmiş sünbül olur ki, bu
da normal haldır. Qaytarıcı istemin
vəzifəsi odur ki, döyülməmiş sünbüllər
döyən aparata təkrar
döyüm üçün
qaytarılsın.
Əgər həddindən artıq döyülməmiş
sünbül qaytarılırsa bu o deməkdir ki ,

barabanaltlığında zazor həddindən
çoxdur. Əgər qaytarılmış dənin
tərkibində çoxlu sayda təmiz dən
varsa, onda təmizləyici ventilyatorun
fırlanma sürətini azaltmaq və ya aşağı
xəlbiri geniş açmaq lazımdır.
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Taxıl itkisi
Taxıl itkisi çox etaplarda baş verə bilər :
1. Yığımdan qabaq itki : səbəbi
qeyri-normal hava şəraiti , taxılın
tam yetişməməsi.
2. Kəsən aparatda (jatka) itki :
(kəsən aparatdan kənarda baş
vermiş ikti) səbəbi kəsən aparatın
(jatka) düzgün nizamlanmaması.
3. Yerə tökülməkdən itki : səbəbi
kipliklərin zədələnməsi və ya
aşağı taxıl şnekinin deşiklərindən
yerə tökülməsi.

4. Ələklərdə itki : səbəbi xəlbirlərin
düzgün nizamlanmaması , təmizləyici ventilyatorun yüksək sürətlə
fırlanması və ya enişli –yoxuşlu
yerlərdə işləmək.
5.
Kombaynda cəmi itki :
Lt= (2+3) + (4+5) - 1
Funksional mexanizmlərdə itki :
Lf = 4+5

Kəsən aparatın (jatka) (1) qabağında
yığılan taxıl yığıma qədər itki deməkdir. Onun səbəbi hava şəraitinin pis
olmasıdır. Ancaq bu itkinin ölçüsünü
kombaynla işləməzdən qabaq təyin
etmək lazımdır.
Kəsən aparatdan (jatka) sonra aşkar
edilən taxıl kəsən aparatdan yaranan

itkidir. İtki kəsən aparatın (jatka)
düzgün nizamlanmaması səbəbindən
baş verə bilər.
Torpaq səthində kombayndan sonra
xəlbir sisteminin eni boyu müşahidə
olunan taxıl itkisi kombaynın düzgün
nizamlanmaması və ya sürətlə hərəkət
etməsi səbəbindən baş verir.
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İtkinin səviyyəsini necə təyin etmək olar?
Ehtiyatlı olun
İtkini təyin edən zaman samandoğrayanı sistemdən ayırın.
Misal:
Kombayn 5,10 m en götürümlü kəsən aparatla (jatka) buğda yığır.
Orta məhsuldarlıq: 5000 kq/ha

• Sahə P = yığım altında olan sahə: 1 m vurulsun X (kəsən aparatın eni) =5.10 m2
• Sahə Q = P sahədə biçilmiş materialın sahəsi 1 m vurulsun Y (barabanın eni
1,5m)=1,5 m2
• İtkinin səviyyəsi 1%= 50kq/ha və ya 5 qr.s/m2 məhsul
Q sahəsində itki kombaynın funksional mexanizmlərindəki təşkil edir. . (xəlbir,

samansilkələyən, ventilyator)
P sahədə (5.10 m2) 5*5,1 = 25,5 qr təşkil edir.
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Kəsən aparat (jatka)
Kəsən aparatın quraşdırılması
Kəsən aparatı kombayna qoşmaq
üçün aşağıdakı işləri görmək
lazımdır:
1. Samanqaldıranın yuxarı hissəsinin təmizliyini yoxlayın.
2. Kombaynla
samanqaldırana
elə yaxınlaşın ki, o kısiyə
düzgün düşsün.
3. Birinci ötürmədə kombaynı
irəli veribsamanqaldıranı tələb
olu-nan vəziyyətdə saxlayın.
Samanqaldıranı
kombayna
ilişdirin və sonra onu kəsən
aparatla (jatka) ilə birlikdə
qaldırın.
4. Tezilişən qolları (1) birləşdirin
ki, qarmaqlar (2) barmaqlara
(3) ilişsin.
5. Boltların (4) köməkliyi ilə
qolu (1) quraşdırın.
6. Kəsən aparatın (jatka) (6)
ötürməsinin
qoşucularını
qoyun. Bunun üçün xüsusi
alətdən (10) istifadə edin. Bu
alət
samanqaldıranın
sol
tərəfində bərkidilmişdir. Sonra
samanqaldıranın şilislərini güc
valının şilisləri ilə birləşdirin.
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Kəsən aparatın açılması
Kəsən aparatı kombayndan ayırmaq
üçün aşağıdakı işləri görün :
1. Cəhrəni (motovilo) ən aşağı vəziyyətdə qoyun.
2. Aşağıdakı hissələri ayırın :
• Kəsən aparata (8) (jatka) hərəkət
ötürən güc valı
• Ştepsel (1)
• Düyməni (6) basın və dəstəyi (5)
döndərin. Hidravlik bloku (3) yerindən çıxarın. Qapağı bağlayın
(2).
3. Samanqaldıranın üzərində elektrik qoşucusunun ştepselini (7)
yerinə qoyun.
4. Samanqaldıranın dayağı üzərində
hidravlik bloku (3) ilişdirin.
5. Məhdudlaşdırıcını (5) açın.Tez
açılan qolu (1) azad edin.

6. Kəsən aparatı düz səthə və ya
arabacıq üzərinə buraxın.
7. Mühərrikin boş gedişində samanqaldıranı yerə buraxın və
kəsn aparatı açın və sonra
kombaynı azca arxaya verin.
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Taxıl döyümü
Baraban və barabanaltlığı
Parametrlər.
Barabanın dövrlər sayının və barabanaltlığının zazoru:
• Məhsulun tipi
• Yetişmə və məhsulun müxtəlifliyi
• Nəmlik
• Saman və dənin miqdarı
• Zibillənmə
Əsas nizamlamalar.
• Maksimal məhsuldarlıq barabanın maksimal sürətində və barabanaltlığının
minimal zazoru ilə əldə edilir.
• Əgər dən həddindən artıq parçalanırsa, onda barabanın fırlanma sürətini
aşağı salın.
• Samanın həddindən çox əzildiyi zaman barabanaltlığında zazoru artırın.
• Əgər sünbüldən dən tam ayrılmırsa , onda barabanın firlanma sürətini artırın
və ya barabanaltlığının zazorunu azaldın.
Barabanın fırlanma sürəti
Barabanın fırlanama sürəti dəyişdirici
açar (1) vasitəsi ilə elektrik nizamlanır.
Qeyd: Barabanın fırlanma sürətini
yalnız döyən aparat (molotilka) işləyən
zaman dəyişmək olar.
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Əsas nizamlamalar
Taxıl barabanaltlığı üçün :
Barabanaltlığın idarəetmə qolu 2-ci
vəziyyətdə
Qabaqdan zazor:
X=9-11mm 2-ci lövhədə
Arxadan zazor :
X=9-11 mm 13-cü lövhədə
Qarğıdalı barabanaltlığı üçün :
Qabaqdan zazor:
Y= 9,5-10,5 mm 2-ci lövhədə
Arxadan zazor:
Y=9,5-10,5 mm 6-cı lövhədə
Çəltik barabanaltlığı üçün :
Qabaqdan zazor:
Z=20-22 mm 1-ci lövhədə
Arxada zazor:
Z=25-27 mm 4-cü lövhədə
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Barabanltlığı - sökülməsi
1. Samanqaldıranı açın.
2. Toz tutucu lövhəni açın.
3. Boltları (1) açın və dayağı aşağı
buraxın.

4. Daştutucunun (6) dörd bərkidici
boltlarını (5) boşaldın.

5. Boltları (7) boşaldın , metal listi
və rezin fartuku (8) açın.

6. Hər iki tərəfdən iki ədəd boltu
(2) çıxarın və dayağı (1) azad
edin.
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7. İki ağac altlığını qoyun.
8. Barabanaltlığın qabaq hissəsini
azad etmək üçün hər iki tərəfdən
boltları (3) açın.

9. Qolları (4) döndərməklə hər iki
tərəfdən qapağı açın.

10.Qaykaları açın (1), dırmığı və
həmçinin lövhəni (3) açın .

11.Kombaynın hər iki tərəfindən
qabaq və arxa qaykaları (4) açın.

12.Qolun köməkliyi ilə platforma
üzərində barabanaltlığını ən
yüksək vəziyyətdə qoyun.
13.Kombaynın hər iki tərəfindən
körpüləri (3) sökün (qabaq və
arxa).
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Barabanaltlığı - yerinə qoyulması
1. Ağac altlıqları qoyun və bloklar
üzərində barabanaltlığını yerləşdirin.
2. Tros vasitəsi ilə barabanaltlığını
barabana bağlayın.

3. Qayka açarı (1) ilə barabanı
döndərin. Bununla barabanaltlığını qaldırın və onu yerinə
qoyun. Qayka açarı (1) qaytarıcı
taxıl elevatoru üzərindədir.

4. Barabanı saat əqrəbi istiqamətində o qədər fırladın ki, ox
(3) deşiyə düşsün.
5. Bununla
taxıl
lövhəsinin
qapağına yanaşma mümkün olar.

6. Barabanaltlığı (2) qabaq ox
ətrafında o qədər döndərin ki,
arxa ox (3) yerinə düşsün.
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7. Bütün yivli mili (1) keçirin və
qaykanı (3) sıxın.

8. Boltları (3) sıxın (qabaq və arxa)
9. Operatorun platforması üzərində
olan qolun köməkliyi ilə barabanaltlğını qaldırın və ağac
altlıqları (1) oradan götürün.
10.Barabanaltlığı
ilə
baraban
arasındakı məsafəni yoxlayın .
Lazım olarsa qaykalarla (2 və 4)
nizamlayın.
11.Rezin fartuku (8) və qoruyucu
örtüyü yerinə qoyun və onları
boltlarla (7) dayağa (2) bərkidin.

12.Hər iki tərəfdən iki dayağı (1)
qoyun və onları qaykalarla (2)
sıxın.
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13.Dayaqları (2) qoyun və boltlarla
(1) sıxın.
14.Toztutan lövhəni (3) yerinə
qoyun.

15.Daştutucunu (6) qoyun və onu
dörd ədəd bolt (5) vasitəsi ilə
bərkidin.

16.Dırmığı və lövhəni (2) yerinə
qoyun və qaykaları (1) sıxın.
(Samansilkələyənə yanaşma bağlıdır)
17.Samanqaldıranı yerinə qoyun.
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Separasiya
Döyücü
875 RPM dövrlər sayı ilə işləyən döyücüyə yanaşma taxıl bunkerində olan
deşikdın (1) mümkündür.
Döyücüdə dörd nizamlanan sünbül
ayıran lövhə (2) vardır. O , barabanın
döyücülərinə mümkün qədər yaxın
qoyulmuşdur, lakin onlara toxunmur.
Döyücünün barabanaltlığı nizamlanmır.

Fırlanan separatorun barabanaltlığı
Rotosion separatorun barabanaltlığı iki
vəziyyətdə ola bilər:
• Aşağı vəziyyət: kamera (1) saat
əqrəbinin əksinə dönür, kamera
(2) isə saat əqrəbi istiqamətində
fırlanır (kombaynın hər iki
tərəfindən)
• Yuxarı vəziyyət: boltları (3)
boşaldın, kameranı (1) saat
əqrəbi istiqamətində döndərin və
kamera (2) saat əqrəbinin əks
isti-qamətində
döndərin
(kombaynın hər iki tərəfindən).
Sonra boltları (3) sıxın.
Bu vəziyyət bütün bitkilər üçün
tövsiyyə olunur.

72

5. İŞÇİ ƏMƏLİYYATLAR

Klavişli samansilkələyən
Diqqət
Hərəkət edən hissələr!
Hərəkət ötürücü sistem dayandırılandan sonra bəzi mexanizmlər hərəkəti davam etdirir.
Xidmət etməzdən əvvəl əmin
olun ki, bütün hərəkət edən mexanizmlər tam dayanmışdır.
Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə
ağır zədə almaq olar.
Qapağı (3) açın ki , samansilkələyənlərə
yanaşma mümkün olsun.
Samansilkələyənlərdə olan şaquli bıçaqlar
(1) dəni küləşdən ayırır.

Təmizləmə sistemi
Tərpənən taxıl lövhəsi
Tərpənən taxıl lövhəsinə yanaşmanı təmin
etmək üçün aşağıdakı qaydada hərəkət
edin:
1. Daştutucunu açın.
2. Beş ədəd vinti (13) açın və lövhə
(16) altından kvadrat şaybaları (14)
çıxarın.
3. Lövhəni (16) qaldırın və onu
maksimal məsafədə qabağa verin.
4. Lövhəni (16) yerinə qoymaq üçün
əksinə ardıcıllıqla hərəkət edin.
5. Daş tutucunu bağlayın.
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Xəlbirlərin açılması
Yuxarı xəlbir
Xəlbirin arxa hissəsindəki qolun (1)
köməkliyi ilə yuxarı xəlbiri nizamlayın.
Bu zaman
dənin ölçüsü nəzərə
alınmalıdır.
Yuxarı xəlbiri mümkün qədər geniş
açın. Elə edin ki, aşağı xəlbirə çoxlu
zibil tökülməsin.

Aşağı xəlbir
Qolların (6) köməkliyi ilə qapağı (5)
açın və xəlbiri nizamlayın. Aşağı
xəlbiri maksimum açın , bu şərtlə ki,
dənin təmizliyi qorunsun.

Qol (4) vasitəsi ilə xəlbiri nizamlayın.
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Xəlbirlərin demontajı
Yuxarı xəlbir
1. Hər iki tərəfdən boltları (1) boşaldın.
2. Xəlbiri (2) çəkib çıxarın.

Aşağı xəlbir
1. Hər iki tərəfdən qollar (6)
vasitəsi ilə aşağı qapağı (5)
açın.

2. Hər iki tərəfdən boltları (3) açın.
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Təmizləyici ventilyator
Elektrik nizamlama
Təmizləyici ventilyatorun
fırlanma
sürətinin
avtomatik
nizamlanması
mövcuddur. Bunun üçün dəyişdirici
açardan (22) istifadə olunur.
Döyən aparat işləyən zaman ventilyatorun
sürətini dəyişmək lazımdır.
Mütləq: Mühərrik və döyən aparat
işləməyəndə
ventilyatorun
sürətini
dəyişməyin.
Ventilyatorun sürətini bitkinin növündən
və nəmliyindən asılı olaraq nizamlamaq
lazımdır. Havanın çox aşağı sürətlə
vurulması dənin tam təmizliyini təmin
etmir. Bu da dən itkisinə səbəb olar.
Taxıl bunkerinin doldurma sistemi.
Təmizlənmə
Diqqət
Xəsarət almaqdan uzaq olun!
Yağlama və ya təmir işlərindən
qabaq aşağıdakı işləri yerinə
yetirin :
1. Bütün ötürmələri ayırın.
2. Dayanacaq tormozu birləşdirin.
3. Bütün asma mexanizmləri aşağı
buraxın.
4. Mühərriki söndürün.
5. Alışdırma açarını yerindən çıxarın.
6. “Massa” açarını ayırın.
7. Gözləyin ki, bütün hərəkət edən
avadanlıqlar dayanar.
Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ağır
xəsarət almaq olar. O cümlədən ölüm
hadisəsi baş verə bilər.
Eninə taxıl şneki təmizləmək üçün
qoruyucu örtüyü (1) açmaq lazımdır.
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Taxıl bunkeri
Təhlükəlidir
Aşma təhlükəsi! Məhsulun
ağırlığı nəticəsində taxıl bunkerində ağırlıq mərkəzi yuxarıya
keçir.
İctimai yollarda hərəkət etdikdə
taxıl bunkerini
boşaltmaq
lazımdır.
Taxıl bunkerinin qorunması
Kombayn işləyən zaman taxıl bunkerinin
qapağı (1) bağlı vəziyyətdə ola bilər və
ya tam açıq vəziyyətdə ola bilər.

Mütləq: Sahədə qapağı açıq vəziyyətdə
olanda qoruyucu örtük
(2) bağlı
olmalıdır.

Taxıl nümunəsi
Taxıl nümunəsini kombayn işləyən
zaman baxış qapıcığından (3) götürmək
olar.
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Taxılın boşaldılması
Boşaldıcı boru
Boşaldıcı borunu operator kabinadan
hidravlik sistemi vasitəsi ilə idarə
edir. Kabinada siqnal lampası vardır.
Bu lampa boşaldıcı borunu tam
açmadıqda yanır.
Boşaldıcı mexanizm
Boşaldıcı borunu dəyişdirici açar
vasitəsi ilə açmaq lazımdır. Boşaldıcı
borunu minimum 450 açın.
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Texniki xidmət
Ümumi məlumat
Ehtiyatlı olun
Texniki xidmət zamanı təhlükə !
Hər bir yağlama işi zamanı
maşını söndürün . Operatorun
platformasından kənara çəkildikdə aşağıdakı təhlükəsizlik
tədbirlərini görün : bütün
ötürmələri ayırın. Dayanacaq
tormozu birləşdirin. Kəsən
aparatın (jatka) qaldırıcı silindirlərinin qoruyucularını birləşdirin. Mühərriki söndürün. Alışdırma açarını yerindən götürün.
Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə
ağır xəsarət almaq olar.
Yağlama işlərində yalnız keyfiyyətli yağlama materiallarından istifadə edin.
Yağlama materiallarının növü:
NEWHOLLAND AMBRA GR-9 MULTIPURPOSE GREASE və ya NEWHOLLAND
AMBRA GR-75 MD.
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Texniki xidmət zonası

Görülən işin növü

1
2
Hər 10 saatdan sonra və ya gündəlik
Təkər qaykalarının bərkidilməsini
Yoxlamaq
Motor yağının səviyyəsini
Yoxlamaq
Mühərrikin soyuducu mayesinin səviyyəsini
Yoxlamaq
Hidravlik/Hidrostatik sistemdə yağın səviyyəsini
Yoxlamaq
Hərəkət ötürücü qayışların və zəncirlərin tarımlığını
Yoxlamaq
Kabinada hava süzücü elementi
Təmizləmək
Kobud yanacaq təmizləyici süzgəci /suyun separatorunu Süzmək
Yanacağın səviyyəsini
Yoxlamaq
Daştutucunu
Təmizləmək
Qoşqu qurğusunu
Təmizləmək
Hərəkət ötürücü zəncirləri
Yoxlamaq
Hər 50 saatdan sonra
Son ötürücüdə yağın səviyyəsini
Yoxlamaq
Aparıcı reduktorda yağın səviyyəsini
Yoxlamaq
Məməcikləri yağlamaq
Konsistent yağla
Təkər qaykalarını bərkitmə momentini
Yoxlamaq
Şinlərdə təzyiqi
Yoxlamaq
Kondisioner sistemin süzgəcini
Yoxlamaq
Fırlanan tozyığıcı və soyutma sistemini
Təmizləmək
Barabanla barabanaltlığında zazoru
Yoxlamaq
Tormoz mayesinin səviyyəsni
Yoxlamaq
Muftanın mayesinin səviyyəsini
Yoxlamaq
İlk 100 saat qurtardıqdan sonra
Hidravlik/Hidrostatik süzgəcin yağını
Dəyişmək
Aparıcı reduktorun yağını
Dəyişmək
Son ötürücünün yağını
Dəyişmək
Hər 100 saatda
Pres- məməciklər
Konsistent yağla
Hər 300 saatda
Motor yağını və süzgəci
Dəyişmək
Sükan idarəetmə mexanizminin şarnir birləşmələrinin
Yoxlamaq
birləşdirici qolları və hidravlik sistemin elementini
Döndərici şarnirləri
Yağlamaq
Yivli birləşmələri
Yağlamaq
Yanacaq süzgəcləri
Dəyişmək
Tormozları
Təmizləmək
Dayanacaq tormozu
Yoxlamaq
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Texniki xidmət zonası

Görülən işin növü

1
Hər 600 saatda və ya ildə bir dəfə
Mühərrikin hava süzgəcini
Motor yağı və süzgəc
Son ötürücünün yağını
Aparıcı reduktorun yağını
Yağ süzgəci və hidravlik/hidrostatik sistemin yağını
Kobud yanacaq süzgəci/suyun separatoru

2
Dəyişmək
Dəyişmək
Dəyişmək
Dəyişmək
Dəyişmək
Dəyişmək

Hər 10 saatda və ya gündəlik
Təkərlərin qaykalarının bərkitmə momenti
Aparıcı təkərlərin :

710 ÷ 790 Nm

Sükan körpüsünün :

185 ÷ 222 Nm

Motor yağının səviyyəsini gündəlik olaraq yoxlamaq lazımdır.
1. Yağölçən şupu (1) yerindən
çıxarın və onu təmizləyib yenidən
dirənənə qədər yerinə qoyun.

2. Şupda yağın səviyyəsi minimal
ilə maksimal arasında olmalıdır.

3. Şupdan yuxarı səviyyəyə qədər
yağ tökməyin. Bu yağın yanmasına və tüstünün yaranmasına
səbəb olun.

81

6. TEXNİKİ XİDMƏT

Yağın növü

NEW HOLLAND AMBRA MASTERGOLD
SAE 15W-40

Mühərrikin soyuducu mayesinin səviyyəsi
Ehtiyatlı olun
Yanıq təhlükəsinin yaranması!
Maye tökücü boğazcığın qapağını ehtiyatla açın. Əgər sistemdə soyuducu
maye çox istidirsə, onda o sizə xəsarət yetirə bilər. İsti maye olan qaba
soyuq su tökməyin. Mayenin tədricən soyumasını gözləyin.
Mütləq : Əgər soyutma sistemində
soyuducu maye yoxdursa, heç vaxt
mühərriki işə salmayın.
Soyuducu mayenin səviyyəsi indikatorda (2) səviyyəsi qədər olmalıdır.

Soyuducu mayenin növü
Su ilə antifrizin qarışığı aşağıdakı
miqdarda olmalıdır:
• 50 % su
• 50 % antifriz NEW HOLLAND AMBRA AGRİFLU
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Hidravlik/Hidrostatik sistemdə yağın
səviyyəsi
Hidravlik/Hidrostatik sistem üçün bir
yağ bakı (1) qoyulmuşdur.
• Mexaniki ötürmə modeli

• Hidrostatik ötürmə modeli
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Hərəkət ötürücü qayışların və zəncirlərin tarımlığı
Diqqət!
Hərəkətedici hissələrə paltarın ilişməsi təhlükəsi!
Nizamlama aparmazdan qabaq mühərriki söndürün, dayanacaq tormozu
birləşdirin.
Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ağır xəsarət almaq olar.
Mütləq: Kombaynın optimal işini təmin etmək üçün
qayışları və zəncirləri gündəlik olaraq yoxlamaq lazımdır.

Hərəkət ötürücü qayışlar və zəncirlər –sol tərəf

1. Samanqaldıranın zənciri
2. Kəsən aparatın (jatka) hərəkət
ötürücü qayışı
3. Samanqaldıranın
və kəsən
aparatın (jatka) hərəkət ötürücü
qayışı
4. Boşaldıcı sistemin hərəkət ötürücü qayışı
5. Kombaynın variatorunun qayışı
(mexaniki ötürmə)
6. Hidvavlik nasosun hərəkət ötürücü qayışı (Hidrostatik ötürmə)
7. Taxıl şnekinin hərəkət ötürücü
qayışı
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8. Baş hərəkət ötürücü qayış
9. Eninə taxıl şnekinin və qaldırıcının hərəkət ötürücü qayışı
10.Eninə taxıl şnekinin və qaldırıcının hərəkət ötürücü zənciri
11.Samandoğrayanın qabaq hərəkət
ötürücü qayışı
12.Samandoğrayanın arxa hərəkət
ötürücü qayışı
13. Püfəni səpənin hərəkət ötürücü
qayışı
14. Püfəni səpənin disklərinin
hərəkət ötürücü qayışları.

6. TEXNİKİ XİDMƏT

Hərəkət ötürücü qayışlar və zəncirlər –sol tərəf

15.Barabanın variatorunun hərəkət ötürücü qayışı
16.Taxıl bunkerinin aşağı şnekinin hərəkət ötürücü zənciri
17.Yuxarı
qaytarıcı
şnekin
hərəkət ötürücü qayışı
18.Taxıl bunkerinin verici şnekinin hərəkət ötürücü zənciri

19.Təmizləyici ventilyatorun hərəkət ötürücü qayışı
20.Samansilkələyənin hərəkət ötürücü qayışı
21.Rotosion separatorun hərəkət ötürücü qayışı
22.Taxıl elevatorunun zənciri
23.Qaytarıcı elevatorun zənciri

24.Fırlanan toztutucu süzgəcin
hərəkət ötürücü qayışı
26.Fırlanan toztutucu süzgəcin
aralıq valının hərəkət ötürücü
qayışı
27.Mühərrikin soyutma sisteminin
ventilyatorunun hərəkət ötürücü
qayışı
28.Hidravlik
nasosun
hərəkət
ötürücü
qayışı
29.Generatorun və su nasosunun
hərəkət ötürücü qayışı
30.Kondisionerin kompressorunu
hərəkət ötürücü qayışı
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1. Samanqaldıranın zənciri
Samanqaldıranın zənciri aşağı valın
dayağını (4) yayın vasitəsi (1) ilə
tutulub saxlayır və həmişə onu yuxarı
dartır.
Yayın uzunluğu (1) indikatorda (2)
olan uzunluqdur. Uzunluq qayka (3)
ilə nizamlanır.
2. Kəsən aparatın (jatka) hərəkət ötürücü qayışı
Qayışın düzgün nizamlanması :
Uzunluq X= 155 mm
Qayka (1) ilə nizamlayın.

3. Samanqaldıranın və kəsən
aparatın (jatka) hərəkət ötürücü qayışı
•

Mexaniki idarəetmədə
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (2) = indikatorun
uzunluğu (3)
Qayka (4) ilə nizamlayın.

•

Distansiyadan idarəetmədə
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (1) = indikatorun
uzunluğu (2)
Qayka (3) ilə nizamlayın.
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Samanqaldıranın və kəsən aparatın
(jatka) qayışlarını nizamlamaq üçün
aşağıdakı işləri yerinə yatırın:
1. Mühərriki işə salın.
2. Dəyişdirici açar (4) vasitəsi
ilə döyən aparatı (molotilka)
sön-dürün.
3. Düyməni (3) basmaqla kəsən
aparatın
(jatka)
və
samanqaldı-ranın
hərəkət
ötürücü qayış-larını hərəkətə
gətirin.
4. “ESC” düyməsinə minimum
4 saniyə basın.
5. Kombaynın hərəkət edən hissələrinə toxunmayın.
6. Lazım gələrsə , hərəkət ötürücü qayışları
və zəncirləri
nizamlayın.
7. Nizamlama apardıqdan sonra
hərəkət ötürücü qayışları
ayırın.
4. Boşaldıcı sistemin hərəkət
ötürücü qayışı
•

Mexaniki idarəetmədə
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (1) = indikatorun
uzunluğu (2)
Qayka (3) ilə nizamlayın.

•

Distansiyadan idarəetmədə
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (1) = indikatorun
uzunluğu (2)
Qayka (3) ilə nizamlayın.
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5. Kombaynın variatorunun
qayışı
Qayışın nizamlanması qaydası :
1. Variatorun dartı qolunu maksimal vəziyyətdən başlayaraq
maksimum ¼ qədər yerini
dəyişin.
2. Boltu (1) boşaldın və qayka
(2) ilə nizamlama aparın.
3. Boltu (1) sıxın.
Qayışın düzgün nizamlanması:
Yuxarı qayışın əyilməsi 20 mm
olmalıdır.
6. Hidrostatik
nasosun
hərəkət-ötürücü qayışı
Qayışın nizamlanması qaydası :
1. Dörd ədəd boltu (5) bir qədər
boşaldın ki, nasos sərbəst
hərəkət edə bilsin.
2. Qaykanı (1) təqribən 10 mm
boşaldın.
3. Qaykanı (2) sıxın və elə edin
ki, içlik ilə (3) şayba
arasındakı zazor 1 mm-ə bərabər olsun.
4. Qaykanı (1) elə sıxın ki, ling
ilə içlik (3) və şayba (4)
arasında zazor qalmasın.
5. Boltları (5) sıxın .
7. Taxıl lövhəsinin hərəkət ötürücü qayışı
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (1) = indikatorun
uzunluğu (2)
Qayka (3) ilə nizamlayın.
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8. Baş hərəkət ötürücü qayış .
• Mexaniki idarəetmədə
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (1) = indikatorun
uzunluğu (2)
Qayka (3) ilə nizamlayın.
•

Distansion idarəetmədə
Aşağıdakı qaydada nizamlayın:
1. Mühərriki işə salın.
2. Döyən aparatı (motovilka)
birləşdirin
3. “ESC” düyməsinə minimum
4 saniyə basın.
4. Kombaynın hərəkət ötürücü
hissələrinə toxunmayın.
5. Tələb olunarsa qayışları nizamlayın.
6. Nizamlamadan sonra hərəkət
ötürücü qayışları ayırın.
9. Eninə taxıl şnekinin və qaldırıcının hərəkət ötürücü qayışı.
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (1) = indikatorun
uzunluğu (2)
Qayka (3) ilə nizamlanır.
10. Barabanın variatorunun hərəkət ötürücü qayışı.
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (1) = indikatorun
uzunluğu (2)
Qayka (3) ilə nizamlayın.
Variatorun nizamlanması:
1. Əvvəlcə variatorun qayışını
tarımlayın.
2. Mühərriki, döyən aparatı işə
salın, variatoru minimum vəziyyətə qədər qabağa verin.
Mühərriki söndürün.
3. Şkivlər arasındakı zazoru
yox-layın, zazor 1 mm
olmalıdır.
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11. Taxıl bunkerinin aşağı şnekinin hərəkət ötürücü zənciri
Zəncir dişli çarx (1) vasitəsi ilə
nizamlanır.Qaykanı (2) boşaldın və
şkivi (1) qabağa verin. Yenidən qaykanı (2) sıxın.
12.Yuxarı qaytarıcı şnekinin hərəkət ötürücü zənciri
Zəncir şkivin (1) köməkliyi ilə
nizamlanır.
Qaykanı (2) boşaldın və şkiv (1)
qabağa verin.
Yenidən qaykanı (2) sıxın.

13.Taxıl
bunkerinin
verici
şnekinin hərəkət ötürücü qayışı
Zəncir şkivin (1) köməkliyi ilə
nizamlanır.
Qaykanı (2) boşaldın və şkiv (1)
qabağa verin.
Yenidən qaykanı (2) sıxın.
Qeyd: Zəncirin tarımlığını taxıl
bunkerinin içindən nizamlayın.
14.Təmizləyici ventilyatorun hərəkət ötürücü qayışı
1. Variatoru
orta vəziyyətdə
sax-layın
.
Mühərriki
saxlayın.
2. Qaykanı (1) boşaldın və
qayka
(2)
vasitəsi
ilə
nizamlayın.
3. Yenidən vinti (1) sıxın.
Qayışın düzgün nizamlanması:
Yuxarı qayışın əyilməsi 30 N qüvvə
ilə ortadan sıxdıqda 14 mm
olmalıdır.
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15.Samansilkələyənin hərəkət ötürücü qayışı
Qayışın tarımlığını şkiv (1) vasitəs
ilə nizamlamaq olar.
Qaykanı (2) boşaldın və qayka (3)
ilə nizamlayın. Təkrarən qaykanı
(2) sıxın.
Əgər qayışı ortadan 1.88 kq qüvvə
ilə sıxdıqda o 15 mm əyilirsə,
qayışın tarımlığı düzgündür.
16. Taxıl elevatorunun zənciri
Zəncirin tarımlığını elevatorun
yuxarı hissəsindən nizamlamaq olar.
Qeyd : Zəncirin tarımlığını bunkerin
daxilindən nizamlayın.
1. Qaykanı (2) və şkivi (1)
boşaltmaqla zəncirin tarımlığını boşaldın.
2. Boltu (4) boşaldın və
qaykaları (3) hər iki tərəfdən
bərabər səviyyədə sıxın.
3. Boltu
sıxın və hərəkət
ötürücü zənciri tarımlayın.
17. Qaytarıcı elevatorun zənciri
Zəncirin tarımlığını elevatorun
yuxarı hissəsindən nizamlamaq
lazımdır.
1. Qaykanı (2) və şkivi (1)
boşaltmaqla zəncirin tarımlığını azaldın.
2. Boltu (4) boşaldın və
qaykaları (3) hər iki tərəfdən
bərabər səviyyədə sıxın.
3. Vinti
sıxın və hərəkət
ötürücü zənciri tarımlayın.
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18. Fırlanan toztutucu süzgəcin
hərəkət ötürücü qayışı
Qayış yaylı dartıcının (1) şkivinin
köməkliyi ilə dartılır. Onun nizamlanması tələb olunmur.

19.Mühərrikin soyutma sisteminin ventilyatorunun hərəkət ötürücü qayışı
Qayışın düzgün nizamlanması :
Yayın uzunluğu (1) = indikatorun
uzunluğu (2)
Qayka (3) ilə nizamlayın.

20. Hidravlik nasosun hərəkət
ötürücü qayışı
Qayışın orta hissəsindən 30 N qüvvə
ilə sıxdıqda qayışın əyilməsi 7.6 mm
olmalıdır.
Üç qaykanı (1) boşaldın və qaykalarla (2) və (3) nizamlayın.

21. Sinxron generatorun
və
hidronasosun hərəkət ötürücü qayışı
Sistem avtomatik nizamlanır.

92

6. TEXNİKİ XİDMƏT

22.Kondisionerin
kompressorunun hərəkət
ötürücü qayışı
Qayışın düzgün nizamlanması:
10.4 -11.1 N qüvvə ilə qayışın
ortasından sıxdıqda , əyilmə
3.78 mm olmalıdır.
Boltla (1) nizamlayın.

Kabinanın hava süzgəci
Diqqət!
Ziyanlı toz!
Süzgəclərə çox diqqət yetirin. Qapı və pəncərələri bağlı saxlayın. Hava
süzgəci tozun qarşısını tam ala bilmir.
Bu tələbləri mütləq yerinə yetirin, əks halda ağır xəsarət ala bilərsiniz.

Hava süzgəci kabinanın damında
yerləşir. Hava süzgəcini müntəzəm
təmizləmək lazımdır. Təmizlik işləri
zamanı respiratordan istifadə edin.
Hava süzgəcini açmaq üçün aşağıdakı
işləri görün :
1. Kabinanın qapağını (1) açın .
2. Zamokları (2) açın və qapağı (3)
çıxarın.
3. Kabinanın (4) hava süzgəcinin
təmizlənməsi
4. Süzgəci daxildən və xaricdən
sıxılmış hava ilə təmizləmək
lazımdır.
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Kobud yanacaq süzgəci / suyun separatoru
Yanacağı ilkin təmizləyən süzgəc yanacaq bakının yanında sovurma yanacaq
borusu üzərində quraşdırılmışdır.
İlkin təmizləyici süzgəcdən gündə suyu
xaric etmək üçün (2) aşağıdakı işləri
görün:
1. Ventilyasiya tıxacını (4) açın.
2. Süzücü kranı (3) suyu açın və
suyu süzün.
Mütləq: Yanacağın miqdarı üzüyün (5) səviyyəsindən aşağı olmamalıdır.
3. Su ilə yanacaq qatışığını yığın və
xaric edin.
4. Təmiz yanacaq gələndən sonra
süzücü kranı (3) bağlayın.
5. Ventilyasiya tıxacını əl ilə bağlayın.

Daştutucu
Daş tutucunu ən azı gündə bir dəfə
təmizləyin. Yaş məhsul yığanda və ya
daşlı sahədə işləyəndə tez-tez
təmizləmək lazımdır.
Daştutucunu təmizləmək üçün qolu
yuxarıya verin ki, daştutucunun
qapağını (2) açmaq mümkün olsun.
Daştutucunu bağlamaq üçün qolu (1)
maksimum buraxmaq lazımdır.

94

6. TEXNİKİ XİDMƏT

Hərəkət ötürücü zəncirlər
Hər 10 motosaat işdən sonra aşağıda
qeyd edilmiş zəncirləri yağlamaq
lazımdır.
İstifadə olunan yağlar :
NEW HOLLAND AMBRA HYPOIDE 90,
SAE 80W90, NH520A.
• Eninə qaytarıcı taxıl şnekinin
və elevatorun hərəkət ötürücü
zənciri

• Yuxarı
qaytarıcı
hərəkət ötürücü qayışı

şnekin

• Taxıl bunkerin aşağı şnekinin
hərəkət ötürücü zənciri

• Taxıl bunkerin verici şnekinin
hərəkət ötürücü zənciri
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İlk 50 saat qurtardıqdan sonra
Son ötürücüdə yağın səviyyəsi
Yağın səviyyəsini yoxlamaq üçün
tıxacı (2) açmaq lazımdır.
Kombayn
düz
səthli
yerdə
qalmalıdır.
Yağın səviyyəsi çox aşağı olduqda
yağ tökücü tıxacdan /havayırıcıdan
(3) yağ tökmək lazımdır.
Yağın dəyişdirilməsi
• İlk 100 saatdan sonra
• Sonradan hər 600 saatdan
sonra
1. Tıxacı (1) açıb yağı xüsusi
qaba süzün.
2. Yenidən tıxacı (1) yerinə
qoyun.
Qeyd : Tıxac (1) maqnit üzərində
bərkidilmişdir.Ona görə də onu hər
açanda təmizləmək lazımdır.
3. Yağın səviyyəsinə nəzarət
etmək üçün olan tıxacın (2) və
hava buraxmaq üçün tıxacın
(3) ətrafını təmizləyin və sonra
tıxacları açın.
4. Sonra isə reduktoru yağla
doldurun və tıxacları yerinə
bərkidin.
Yağın həcmi
5,5 litr
Yağın markası
NEW HOLLAND AMBRA HYPOIDE 90,
SAE 80W90, NH520A.
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Aparıcı reduktorun yağının səviyyəsi
Kombayn düz səthli yerdə qaldıqda
yağın səviyyəsi tıxacın (1) deşiyi
səviyyəsində qalmalıdır.
Hər 50 saatdan sonra
yağın
səviyyəsini yoxlamaq lazımdır.
Yağın səviyyəsi az olduqda yağ
tökücü tıxacdan (3) yağ tökün.
Yağın dəyişdirilməsi
Hərəkət sisteminin sürətlər qutusunda
yağı dəyişmək :
• İlk 100 motosaatdan sonra
• Sonradan hər 600 saatdan sonra
1. Tıxacı (2) açın və yağı xüsusi
qaba süzün.
2. Yenidən tıxacı (2) yerinə
bərkidin.
3. Sürətlər qutusuna tıxac (2)
səviyyəsində yeni yağ tökün .
4. Yağ tökücü deşiyin tıxacını (1)
yerinə qoyun.
Yağın həcmi
8 litr
Yağın markası
NEW HOLLAND AMBRA HYPOIDE 90,
SAE 80W90, NH520A.
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Hər 50 saatda
Pres-məməcik
Qabaq
1. Çərçivə birləşən yerdə

Sol tərəf
1. Boşaldıcı şnek. Qapaqdan
yanaşma mümkündür.
Yağlamanı boşaldıcı şnek bağlı
vəziyyətdə olduqda yerinə yetirin.

2. Təmizləyici ventilyatorun podşipniki

3. Aparan təkərləri idarə edən
variatorun şkivi.
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4. Eninə şnekin hərəkət ötürən
qoruyucu friksion muftası.

5. Sükanın valı

6. Eksentrik valının podşipniki.

7. Saman elevatorun friksion
muftası
8. Samanqaldıranın krivoşip barmağı
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9. Samanqaldıranın arxa valının
podşipniki

10.Samanqaldıranın qabaq valının
podşipniki
• Mexaniki ötürmədə

• Hidrostatik ötürmə

11.Saman elevatorunun aşağı valı
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Sağ tərəf
1. Barabanın variatoru: yiv lingində qaykalar

2. Samanqaldıranın krivoşip barmağı

3. Təmizləyici ventilyatorun podşipniki

4. Eksentrikin valının podşipniki

5. Eninə şnekin podşipniki
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6. Samansilkələyənin qabaq valının podşipniki

7. Samansilkələyənin arxa valının
podşipniki

8. Sükan çarxının valı

9. İdarəetmə körpünün döndərici
barmağı

10. Saman elevatorunun aşağı valı
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İlk 100 saat işdən sonra
Pres- məməcik
Sol tərəf
1. Son ötürücülərin kardan vallarının içlikləri

2. Taxılboşaldıcı borunun silindirinin aşağı bərkidilmə yeri

3. Taxılboşaldıcı borunun silindirinin yuxarı bərkidilmə yeri

103

6. TEXNİKİ XİDMƏT

4. Püfəni
qutusu

paylayanın

sürətlər

5. Samandoğrayan (əgər qoyulubsa).Tarımlayıcı
şkivin
barmaqları

6. Qoşqunun fırlanan qarmağı

Sağ tərəf
1. Son ötürücülərin kardan vallarının içlikləri.
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Hər 300 saatda
Motor yağı və süzgəc
Mütləq : Hər yağ dəyişəndə mühərrikin yağ süzgəcini dəyişin.
Motor yağını hər 600 saatdan bir və
ya ildə bir dəfə dəyişmək lazımdır.
1. Mühərriki işçi temperatura
qədər qızdırın. Mühərrikin
söndürün. Şlanqdan (3) yağı
uyğun bir qaba süzün.

2. Təzə süzgəci yağla doldurun və
kipləşdirici üzüyün səthinə yağ
sürtün.
3. Əl ilə yeni süzgəci yerinə bərkidin.
4. Süzücü şlanqı (3) yerinə
bərkidin.
5. Mühərrikə təzə yağ tökün.
6. Mühərriki işə salın və təqribən
bir dəqiqə boş işlədin.
7. Bir dəqiqədən sonra yağın
səviyyəsini yoxlayın.
8. Mühərriki işə salın və yağın hər
hansı bir yerdən axıntının olubolmamasını yoxlayın.
Mühərrikin və süzgəcin həcmi
16 litr
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Yanacaq süzgəcləri
Yanacaq süzgəci (3) hər 300 saatdan
bir dəyişmək lazımdır.
1. Yanacaq süzgəcini açmaq üçün
taxıl bunkerinin qapağını (1)
açmaq lazımdır.

2. Süzgəcin yuxarı başlıq hissəsini
açın.
3. Yanacaq
süzgəcini
xüsusi
açarla açın.
4. Süzgəci təmiz yanacaqla doldurun .
5. Alət istifadə etmədən süzgəci əl
ilə sıxın.
6. Sistemdən havanı çıxarın.

Yanacağı ilkin təmizləyən əlavə
süzgəc
İlkin yanacaq təmizləyici əlavə
süzgəci
(1)
bir
neçə
dəfə
təmizlədikdən sonra dəyişmək lazımdır.
Bunun üçün :
1. Süzgəcin başlığını təmizləyin.
2. Qapağı (3) bağlayın.
3. Süzücü vinti (2) açın.
4. Buraxıcı vinti (4) bağlayın.
5. Süzücü elementi dəyişin.
6. Yuxarı qapağı yerinə qoyun.
7. Qapağı (3) açın.
8. Sistemdən yanacağı buraxın.
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Tormozlar
Diqqət
Texniki xidmət zamanı təhlükə!
Tormoz sisteminə texniki xidmət göstərən zaman aparan və aparılan
təkərləri blokirovka edin. Bu maşının öz-özünə hərəkət etməsinin
qarşısını alacaq.
Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ağır xəsarət almaq olar.

Tormozun pedalları
Tormozları hər 300 saatdan bir
sıxılmış hava ilə təmizləmək lazımdır.
• Normal şəraitdə
600 motosaatdan sonra
• Ağır şəraitdə 300 motosaatdan
sonra

Hər 600 saatdan sonra və ya
hər il
Mühərrikin hava süzgəcinin əsas elementi
Əsas elementi hər 600 saatdan bir
dəyiş-mək lazımdır. Elementi gec
dəyişəndə siqnal lampası yanır.
Hava süzücü elementi dəyişmək üçün
qapağı (2) açın və sıxıcını (3) çıxarın.
Diqqət
Nəfəs borusuna qazın daxil
olma təhlükəsi!
Süzücü elementləri dəyişmək
üçün respiratordan istifadə
edin. Bu tələbləri yerinə yetirmədikdə ağır zədə ala bilərsiniz.
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Dayanacaq tormozu
Hər 300 motosaatdan sonra və ya ildə
bir dəfə təmizləyin.
• Tormoz xolodkalarının yeyilməsini yoxlayın.
• Xolodkaların qalınlığı 1 mm-dən
azdırsa , dəyişmək lazımdır.

6. TEXNİKİ XİDMƏT

Yağlama cədvəli
Yağlama yeri
1

Press-məməcik
Zəncirlər
Yivli hissələr
Döndərmə şarnirləri
Mühərrik

Hidravlik sistem

Hidravlik və
hidrostatik sistemlər

Aparıcı reduktor

Son ötürücülər

Tormoz sistemi
İlişmə muftası

Soyutma sistemi

Xidmət intervalı
2

10 saat
50 saat
100 saat
200 saat
10 saat
300 saat
300 saat
Gündəlik yoxlayın
Dəyişmək
Hər 300 saatda
Gündəlik yoxlayın
Dəyişmək
İlk 100 saatdan sonra
( ancaq süzgəci)
Gündəlik yoxlayın
Dəyişmək
İlk 100 saatdan sonra
( ancaq süzgəci)
Hər 600 saatda və ya ildə
bir dəfə (yağ və süzgəci)
Yoxlamanı hər 50 saatda
aparmaq.
- ilk 100 saatda
- hər 600 saatda və
ya ildə bir dəfə
Hər 50 saatda yoxlamanı
keçirin. Dəyişmək
- ilk 100 saatda
- hər 600 saatda və
ya ildə bir dəfə
Hər 50 saatda yoxlamanı
aparın . Dəyişmək
- hər iki ildə
Hər 50 saatda yoxlamanı
aparın . Dəyişmək
hər iki ildə
Gündəlik yoxlayın.
Dəyişmək
- hər iki ildə
7.
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Həcm vahidi

Yağın növü

3

4

-

-

16 l

SAE15W40

20 l

HV 46

38 l

HV 46

8 l

SAE 80W90

5,5 l

SAE 80W90

0,325 l

SAE J1703

0,325 l

SAE J1703

38 l

NH900A

7. NASAZLIQLARIN TƏYİN EDİLMƏSİ VƏ ARADAN QALDIRILMASI

1. Taxıl verimi
Nasazlıq
1
Samanqaldırana taxıl
kütləsinin müntəzəm
verilməməsi
Taxıl kütləsi zəncirlə
çəkilir və qidalandırıcı
şnekə verilir.

Aradan qaldırılması
üçün tədbirlər
2
3
Girişdə
samanqaldıranın Samanqaldıranın zəncitransportyorunun
rini buraxın
zəncirinin çox hündürdə
olması
Plankalar zədələnmişdir
Düzəldin və ya dəyişin
Samanqaldıranın
zənciri Zəncirin tarımlığını nipis nizamlanmışdır.
zamlayın.
Daş tutucu tutulmuşdur
Daştutucunu təmizləyin
Plankalar yeyilmişdiir
Plankaları dəyişin.
Mümkün səbəbi

2. Taxıl döyümü
1
Dən yaxşı döyülmür.

2
Taxıl tam yetişməmişdir.

3
Taxılın tam yetişməsini
gözləyin.
Döyən barabanın dövrlər Barabanın fırlanma sürəsayı azdır.
tini artırın.
Döyən
barabanla Zazoru azaldın.
baraban-altlığı arasında
zazor çox-dur.
Barabanaltlığı
döyən Nizamlayın.
bara-bana paralel durmur.
Döyən aparata lazım olan Kəsən aparatı (jatka)
miqdarda taxıl kütləsi aşağı buraxın və ya sürəti
verilmir.
artırın.
Döyülməmiş sünbül bara- Barabanaltlığının ayırıcı
banaltlığından keçir.
lövhələrini bağlayın.

3. Təmizləmə , separasiya və döyüm sistemi
1
2
3
Dənin həddən artıq par- Barabanın
fırlanma Barabanın fırlanma sürəçalanması (bunkerdə)
sürəti çoxdur.
tini azaldın və ya barabanaltlığı bir qədər açın.
Döyən barabanla bara- Zazoru çoxaldın. Döyən
banaltlığı
arasında barabanın dövrlər sayını bir
zazor çox kiçikdir.
qədər azaldın.
Tullantının çox olması Təlimata bax.
Barabanın tutulması
Barabanaltlığı təmizləyin.
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1

2
3
Barabanaltlığı
döyən Nizamlayın
barabana paralel vəziyyətdə durmur.
Taxıl elevatorda parça- Taxıl
elevatorunun
lanır.
zənciri-nin
tarımlığını
nizamlayın.
Kombayna tələb olunan Kəsən aparatı (jatka) aşağı
miqdarda taxıl kütləsi buraxın və sürəti artırın.
daxil olmur.
Taxılın
klavişli Samansilkələyənlər
Döyücünün (biter) dövrlər
samansilkələyənlərdə düzgün sürətdə işləmir
sayını yoxlayın.
itkisi
TC 5050-875RPM
İşçi sürətin çox olması Kombaynın işçi sürətini
səbəbindən samansilkə- azaldın.
ləyənlərin
klavişlərinin
çox yüklənməsi.
Yığım zamanı saman Kəsən aparatı
qaldırın.
doğranır.
Barabanla barabanaltlığı
arasında zazoru artırın.
Samansilkələyənlərin klavişləri tutulanda samanın
doğranması baş verə bilər.
Normal və nəmlik şə- Ola bilsin döyən barabanla
raitində
barabanaltlığı arasında zazorun azaldılması tələb
olunur.
Sürtünən plankalar və ya Yoxlayın və nasazlığı bərbarabanaltlığı
zədələn- pa edin.
mişdir, yeyilmişdir və ya
əyilmişdir.
Aralıq valın sürəti düz- Aralıq valın dövrlər sayını
gün deyil.
yoxlayın.
Döyən barabana taxılın Samanqaldıranın zəncirinin
müntəzəm verilməməsi
vəziyyətini yoxlayın.
Döyücünün ( biter ) va- Biterin valının dövrlər
lının dövrlər sayı düzgün sayını artırın.
deyil.
xs
Döyən barabanın dövrlər Barabanın dövrlər sayını
sayı çox azdır.
artırın.
Biterin bölüşdürücü löv- Nizamlayın.
həsi düzgün nizamlanmamışdır.
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1

2
Döyən barabanın sürtünən plankaları zədələnmişdir və ya əyilmişdir.
Taxıl kütləsinin nəmliyi
çoxdur və taxıl yetişməmişdir.
Döyən barabanın tutul- Taxıl kütləsinin münması
təzəm verilməməsi.

Taxıl yaxşı təmizlənmir

Döyən barabanın dövrlər
sayı çox aşağıdır.
Barabanın hərəkət ötürücü qayışı sürüşür.
Taxıl kütləsinin nəmliyi
çoxdur və ya yaşıl kütlə
çoxdur.
Samansilkələyənlərin
dən keçən yerləri bağlıdır
və ona görə dən keçə
bil-mir.
Barabanaltlığın tutulması
nəticəsində çoxlu miqdarda taxıl samansilkələyənlərin
klavişlərinə
düşməsi
Təmizləyici ventilyatordan tələb olunan hava
seli gəlmir.
Külək lövhələri düzgün
nizamlanmamışdır.
Ventilyatorun qayışı sürüşür və ya genişlənmişdir.

3
Sürtünən plankaları dəyişin.
Taxılın tam
gözləyin.

yetişməsini

Kəsən aparatın (jatka) və
ön kameranın vəziyyətini
nizamlayın.
Barabanın dövrlər sayını
artırın.
Döyən barabanın variatorunu yoxlayın.
Taxılın tam yetişməsini
gözləyin.
Klavişli samansilkələyənlərin taxıl keçən yerlərini
təmizləyin.
Barabanaltlığı təmizləyin.

Təmizləyici ventilyatorun
dövrlər sayını artırın.
Külək lövhələrini zavodda
qoyulmuş
vəziyyətə
gətirin.
Ventilyatorun
variatorunun
qayışının
düzgün nizamlan-masını
yoxlayın.
TC5050 = 875 RPM
Aşağı xəlbirin kəsiyini
azaldın.

Aşağı xəlbir çox açılmışdır. Ona görə də zibil təmiz taxıl şnekinə tökülür.
Aşağı xəlbir çox yük- Xəlbiri təmizləyin.
lənib və ya tutulub.
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1

2
Yuxarı xəlbir çox geniş
açılmışdır və ona görə də
zibilin artığı aşağı xəlbirə
tökülür.

Döyən barabanın dövrlər
sayı çoxdur və ya
baraban-altlığında
az
zazor var.
Xəlbirlərdə taxılın itkisi Təmizləyici ventilyatorhəddindən çoxdur.
dan gələn hava selinin
sürəti çoxdur.
Külək şitləri düzgün nizamlanmamışdır.
Yuxarı xəlbirdə tutulma
var
Taxıl tam yetişməmişdir
və yığıma hazır deyil və
ya daxilində çoxlu yaşıl
kütlə var.
Xəlbir təmizləyici sistemin
hərəkət
ötürücü
qayışı genişlənmiş və ya
sürüşür.
Xəlbir üzərində uzun
ölçüdə saman var.
Çoxlu sayda tullantı var

3
Yuxarı xəlbirin kəsiyini
bağlayın ki, yalnız təmiz
taxıl aşağı xəlbirə tökülsün. Əgər xəlbirdə kəsik
çoxdursa, onda taxıl itkisi
verə bilər.
Barabanın dövrlər sayını
təkrarən nizamlayın və ya
barabanaltlığının
zazorunu nizamlayın.
Təmizləyici ventilyatorun
variatorunun
idarəetmə
dəyişdirici açarının köməyi ilə hava selini azaldın.
Külək şitlərini zavodda
qoyulmuş vəziyyətə gətirin.
Yuxarı xəlbiri təmizləyin.
Taxılın tam yetişməsini
gözləyin.
Qayışı nizamlayın.

Samansilkələyənlər üzərində şaquli qapağı qoyun
və şaquli deşikləri tutun.
Aşağı xəlbirin kəsiyi dar- Aşağı xəlbiri bir az açın
dır və ya tutulmuşdur.
və ya tutulmanı aradan
qaldırın.
Təmizləyici ventilyator- Ventilyatorun
fırlanma
dan gələn hava seli sürətini azaldın.
həddindən çoxdur.
Külək şitləri düzgün ni- Külək şitləri zavodda qozamlanmamışdır.
yulmuş vəziyyətə keçirin.
Taxılın həddindən çox Döyən barabanın fırlanma
döyülməsi
sürətini azaldın və ya
barabanla barabanaltlığı
arasındakı zazoru azaldın.
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1
2
3
Xəlbirlər həddindən çox Buferin valının dövrlər Buferin valının dövrlər
yüklənmişdir.
sayı düzgün deyil.
sayını yoxlayın.
TC5050 = 875 RPM
Xəlbir təmizləyici siste- Hərəkət ötürücü qayışları
min
hərəkət
ötürücü tələbə uyğun tarımlayın.
qayışı sürüşür.
Təmizləyici ventilyator- Ventilyatorun
fırlanma
dan gələn hava seli azdır. sürətini artırın.
Külək şitləri düzgün Külək şitlərini zavodda
nizamlanmamışdır.
qoyulmuş vəziyyətə keçirin.
Taxıl həddindən çox Döyən barabanın fırlanma
döyülür.
sürətini azaldın və ya
barabanla barabanaltlığı
arasındakı zazoru çoxaldın.
Kombaynın tez-tez tu- Biterin valının fırlanma Biterin valının dövrlər
tulması
sürəti düzgün deyildir.
sayını yoxlayın.
TC5050 = 875 RPM
Məhsul yığıma hazır deyil Taxılın tam yetişməsini
və ya bitkinin içərisində gözləyin.
çoxlu yaşıl kütlə vardır.
Barabanaltlığı
düzgün Barabanla barabanaltlığı
nizamlanmamışdır.
arasında zazoru çoxaldın.
Əmin olun ki, barabanaltlığı barabana paralel
durur.
Barabanaltlığı
Barabanaltlığını dəyişin.
zədələnmiş-dir.
Materialın qeyri-bərabər Kombaynın işçi sürətini
verilməsi
elə
nizamlayın
ki,
kütlənin
bərabər
səviyyədə
veril-məsi
təmin olunsun.
Qayışın və ya zəncirin Qayışı dəyişin zənciri isə
qırılması
təmir edin.
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Mühərrik
1
Mühərrik işə düşmür.

2
Bakda yanacağın miqdarı
azdır.
Akkumulyatorun kontaktları çirklidir və ya ayrılmışdır.
İlkin yanacaq süzgəci tutulmuşdur.
Yanacaq sistemində hava
var.
Yanacaq çirklidir.

Mühərrik tam gücü
işləmir.

ilə Havatəmizləyici çirklənib.
Xaricetmə borusu tutulub.
Yanacaq çirklidir.

Mühərrik həddindən çox Xladaqentin miqdarı azqızır.
dır.
Fırlanan toz tutucu süzgəc
çirklənib.
Radiator çirklidir.
Ventilyatorun
qayışları
genişlənmiş və ya qırılmışdır.
Mühərrik işə düşür və Yanacaq sistemində hava
sonra sönür
var.
Yağ süzgəcləri zibillənmişdir.
Yağın səviyyəsi aşağıdır Yağın miqdarı azdır
Yağ monometri düzgün
işləmir.
Mühərrik boş gedişdə Yanacaq sistemində hava
işləmir
vardır
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3
Yanacaq bakını doldurun.
Bağlayın və təmizləyin,
həmçinin
klemmaları
texniki vazelin ilə yağlayın.
Yanacaq süzgəclərini dəyişin.
Yanacaq sistemindən havanı xaric edin.
Yanacaq
bakını
təmizləyin və qurudun.
Təmiz yana-caq tökün.
Havatəmizləyicini təmizləyin.
Təmizləyin və ya xaricetmə borusunu dəyişin.
Yanacaq
bakını
təmizləyin və qurudun.
Təmiz yana-caq tökün.
Xladaqent əlavə edin.
Toz tutucu süzgəci təmizləyin.
Radiatoru təmizləyin.
Qayışı dəyişin

Yanacaq sistemindən havanı xaric edin.
Yağ süzgəclərini dəyişin.
Yağ əlavə edin.
Yağ
monometrini
dəyişin.
Yanacaq sistemindən havanı xaric edin.

8. TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI

Texniki məlumatlar
İşçi en götürümü,mm
1. Samanqaldıran
Eni, mm
Zəncirlərin sayı, ədəd
Lövhələrin sayı , ədəd
Valın maksimal dövrlər sayı, RPM
Samanqaldırana hərəkət ötürməsi
Daştutucu
Qaldırıcı silindirlərin sayı, ədəd
2. Döyən baraban
Sürət diapazonu, RPM
Sürətin nizamlanması
Hərəkət ötürmə
Barabanın tipi
3. Standart baraban
Eni, mm
Diametr , mm
4. Çəltik üçün baraban
Eni , mm
Diametri
Dişlərin /plankaların sayı, ədəd
5. Barabanaltlığı
Eni, mm
6. Standart barabanaltlığı
Sahəsi , m2
7. Qarğıdalı barabanaltlığl
Sahəsi , m2
8. Barabanaltlığı (çəltik üçün)
Sahəsi , m2
9. Rotosion separator
Diametri, mm
Eni, mm
Fırlanma sürəti, RPM
10. Rotosion barabanaltlığı
Diametri, mm
Sahəsi , m2
11. Samansilkələyənlər
Sürəti, RPM
Separasiya sahəsi, m2
12. Təmizləyici ventilyator
Sürət diapazonu, RPM

4550-5600
1054
3
16
376
qayışlı
əncamə üzərində
2 və ya 3
430-1070
Operatorun kabinasından
Biterin valından qayışla
Standart
1040
607
1040
607
18
1057
0.62
0.63
0.62
605
1300
760
1317
0.66
220
4.41
350-1000
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13. Taxıl bunkeri
Tutumu, kq
Boşaldıcı borunun uzunluğu
14. Mühərrik
Tip
Maksimal gücü, bkVt
Dirsəkli valın dövrlər sayı , dövr/dəq
Silindirin diametri, mm
Porşenin gedişi, mm
Silindirin həcmi, m3
Yağın miqdarı, l
Yanacaq bakın həcmi , l
15.Hidravlik sistem
Nasosun məhsuldarlığı, sm3
Maksimal təzyiqi, bar
16.Hidrotatik sistem
Nasosun məhsuldarlığı, sm3
Maksimal təzyiqi, bar
Tutumu , l
17.Kabina
Operatorun oturacağı
Kondisioner
18.Kombaynın hərəkəti
Sürətlər qutusu
Hərəkət sürəti :
1-ci ötürmə, km/saat
2-ci ötürmə, km/saat
3-cü ötürmə, km/saat
Çəkisi, kq

4000
3,85
New Holland NEF mühərriki
129
2000
104
132
6700
16
300
16
210
75
420
20
Standart/ pnevmatik
Standart
Mexaniki
0-5
0-11.6
Nəqliyyat sürəti
8520
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Əsas ölçülər

Aparıcı körpünün ölçüləri

Fiksirovat olunar
Nizamlanar
Təkərlərin şinləri
23.1-26-14PR-TDO1
620/75R26-166A8

A

B

C

3.43 m
3.41 m

2.32 m
2.33 m

2.8 m
2.81 m

D

E

F

2.0 m
1.99 m

0.51 m
0.50 m

3.63 m
3.62 m

117

