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ALETIN MARKASI : ÖNTAR

ALETIN MODELI : 300, 400, 500, 600, 800, 1000 Lt.
  Asılır  TipTarla Pulverizatörü

ALETIN CINSI : Traktöre asılır tip kuyruk milinden
  hareketli tarla Pulverizatörler.

Tanıtım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Çalışmaya  başlamadan  önce  makinanızın
kullanım   ve  bakım  kılavuzunu
dikkatle okuyunuz.

Bakım  esnasında  makinanızı  durdurunuz.
Kullanım  ve  bakım  kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz.

Kullanım ve bakım kılavuzundaki önerilere
mutlaka uyunuz.

Zehirli maddeler kullanırken, uygun koruyucu
elbise giyiniz.

Çalışmakta   olan   dönen   millere
takılabilirsiniz.   Bir   emniyet   mesafesi
bırakınız.

Kapanma   esnasında   sıkışma   tehlikesi
makine   ile   aranızda   bir   emniyet
mesafesi bırakınız.
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1. KULLANIM ŞARTLARI
• Bu makina tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen tanımlar ve güvenlik  talimatları
doğrultusunda bir ilaçlama makinası olarak kullanılır.
• Bu  tanımlamaları  aşan   kullanım  şekli  doğru  değildir.  Bu  tür  bir  kullanımda
imalatçı  ortaya çıkan zararlar ve yaralanmalardan sorumlu değildir. Bütün sorumluluk
kullanıcıya aittir.
• Doğru  uygulama;   kullanıcının,  imalatçının   çalışma   koşullarına   servis   ve
bakım şartlarına uyması anlamına gelir.
• Makinayı yalnızca yeterli bilgisi olan ve ilgili tehlikelerden haberdar olan kişiler
kullanabilir ve bakımını yapabilir.
• Kazaları önleme ve güvenlik ile ilgili şartlara dikkat edilmeli ve uyulmalıdır.
• Bu cihaz kılavuzda  belirtilen çalışma güvenlik  koşullarının sağlandığı  durumlarda
kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
• Bu Makinada yapılan herhangi bir değişiklikten dolayı ortaya çıkabilecek  zararlardan
ve hasarlardan imalatçı sorumlu değildir.
• Kullanıcının ihmal ve hataları kendisinin  ve çevresindeki canlıların ciddi şekilde
yaralanmasına veya zarar görmesine sebebiy et verebilir.

2. GÜVENLI KULLANIM KURALLARI
• Makinanın  tanıtma ve kullanım kılavuzunu  okuyunuz. Makinanın  nasıl  kontrol
ve  stop ettirileceğini öğreniniz.
• 18 Yaşından küçükler makinayı kullanmazlar.
• Makinayı kullanan kişi çalışırken çevresindeki diğer insanlar ve eşyalardan yeterince
uzak olduğundan emin olmalıdır.
• Çalışırken el ve ayak yaralanmalarına karşı gereken dikkati gösterin.
• Güvenli bir kullanım için daima orijinal yedek parça kullanın.
• Makinayı traktöre monte ettiğinizde bağlantı emniyet pimlerinin takılıp takılmadığını
kontrol ediniz.
•Traktör kuyruk  mili ile pompa mili arasına bağlanan Transmisyon şaftı mümkün
olduğu kadar yatayla düz olmalıdır. Çalışma açısı 20° fazla açı yapmamalıdır.
• Makina ilaçlama yaparken ilaçlamaya uygun elbise, eldiven ve maske kullanınız.
• Kuyruk mili devri 540 devir/dakikanın üzerine çıkarılmamalıdır.
• Eğer çalışırken bir cisme çarpılırsa makinayı durdurun ve hasarı kontrol edin.
• Makinayı çalışır vaziyette şoförsüz bırakmayın.
• Orijinal parça kullanılmamasından doğacak sorumluluklar tümü ile kullanıcıya aittir.
• Pulverizatör üzerinde hiçbir parçayı iptal etmeyin.
• Pulverizatörünüzü ilaç deposu boş iken çalıştırmayın.



5

• Pompa maksimum basıncını kesinlikle aşmayınız.
• Pompanızı yağsız çalıştırmayınız.
• Çalıştırma ve durdurmada kumanda merkezini by-pass konumuna alın.
• Basınçlı sıvıyı insan veya hayvanlara doğru püskürtmeyin.
• Pulverizatördeki  pompa  hava  kabı  içerisinde pompa  çalışmıyorken  bile  hava
basıncı  3-5  bardır. Pompa hava  kabının sökülmesi  gerektiğinde hava  sübabından
havanın  tahliye edilmesi gerekir  ve daha sonra hava kapağı sökülmesi uygundur.
• Pompa  üzerinde bulunan  emniyet  valfini  sökmeyin. Bu  valf pompanın  maksimum
 basıncının  %20 üzerine çıkınca kendini açar ve sıvıyı depoya tahliye eder.
• Temizlik  haricinde   her  türlü   tamir   ve  bakım   işlemlerini   yetkili  servise
yaptırın. Bunun dışındaki uygulamalardan doğacak hasarlardan kullanıcı sorumludur.
• Her ilaçlamadan sonra depoyu iyice yıkayın. Pompayı temiz su ile birkaç saniye
çalıştırın.
• Depoda kalan ilacın ve tortusunun yok edilmesi geçerli emniyet kurallarına göre
olmalıdır. Bu konuda ilaç üreticilerinin geçerli koruma yöntemlerini tatbik ediniz.
• Makinanızın plastik parçalarına zarar veren ilaçların pülverizasyonunda kullanmayınız.
• Depo emiş filtresini daima temiz tutunuz.
• Pompa üzerine bağlı şaft muhafazayı ve transmisyon şaftı muhafazasını sökmeyiniz.
• Şaft üzerindeki kullanım ve bakım kartını okuyunuz.
• Bu makina, tanıtım ve kullanım kılavuzunda belirtilen tanımlar  ve güvenlik  talimatları
doğrultusunda ilaçlama makinası  olarak  kullanılır. Aksi kullanımlarda  doğabilecek
zararlardan sorumluluk  tamamen kullanıcıya aittir.
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3-TESLİME HAZIRLAMA

A-TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Yol  durumunda  iken  üç  nokta  askı  düzeneğindeki  yaylı  emniyet  piminin  dönme
başlığı  üzerindeki deliğe takılması gerekmektedir.

B-TRAKTÖRE MONTAJI:

Makina,  çeki  kancası  ile  traktörün  arkasına  bağlanmaktadır.  Düz  bir  zeminde
makinaya  traktör geri manevrayla yaklaştırılır ve bağlanır.

4-KULLANMA

A:MAKİNALARIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL
BİLGİLER:

Makinanın  tarifi:  Kuyruk  milinden  hareketli,  üç veya dört mebranlı pompası
bulunan, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 litre depo kapasiteli tarla ilaçlama kolu (6, 8,
10, 12, 15, 18 mt. ) ile ilaçlama yapan tarla pulverizatörüdür. Makine tarla ilaçlamalarında
tarımsal ilaçlama tekniğine göre uygun bir pulverizasyon gerçekleştirmektedir.

İlaç  deposu;  sarı-yeşil  renge  boyanmış polyester, sarı veya beyaz renkli polietilen
malzemeden  imal  edilmiş olup, yeşil  renge boyanmış olan  şasi  üzerine  cıvata  ve
 somunlarla  monte  edilmiştir. Depo  içerisinde bir  adet dalgakıran mevcuttur. Makinanın
 markası  deponun yan yüzeylerinde mavi  renkle yazılmış olup, her iki yan yüzeyinde
 seviye göstergesi bulunmaktadır. Makinanın  üzerinde  teknik  özelliklerini belirten
madeni bir etiket mevcuttur.

Çalışma  Sistemi:  Kuyruk  milinden  hareketini  alan  membranlı  pompa,  ilaç
deposundan  emdiği sıvıyı  püskürtme  kontrol  grubuna  basmaktadır.  Buradan  basıncı
ayarlanarak  çıkan  sıvı,  hortumlarla püskürtme  kontrol grubuna iletilerek pülverizasyon
işlemi gerçekleştirilmektedir.

İmalatçı tarafından alınmış güvenlik tertibatları:  Şaft muhafazası

Kullanıcı  tarafından  alınacak  güvenlik  tertibatları:  Çalışma sırasında iş elbisesi
ve maske  takınız. Özellikle  kabinsiz  traktörlerde  çalışırken  işitme  rahasızlıklarına
uğramamak  için  kulak  koruyucu kullanın. 90db ‘den  fazla (yoğun bir  caddedeki
trafiğe  eşittir)  gürültülü ortamlar  için günlük  çalışma süresini  en  fazla  4  saat
olarak  sınırlandırın.  Yorgun,  hasta  veya  alkollü  ve  çok  sıcak  ortamlarda çalışmayın.
İlaç ile temasda iken eldiven kullanın.
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B- KULLANIM  SIRASINDA  İNSAN  VE  ÇEVRE  SAĞLIĞINA  TEHLİKELİ
VEYA  ZARARLI  OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR:
Tehlikeli madde kaçağı, tesirleri ve mücadele yolları: Söz konusu değildir.
Şahsi koruyucu donanıma ilişkin bilgiler, insan ve çevre sağlığına ilişkin bilgiler,
kullanıcı tarafından alınacak özel güvenlik bilgileri, Traktöre bağlanan ekipman (makine)
ve römorklar için genel güvenlik kuralları:

• Makinanızı, traktöre takıp trafiğe çıktığınızda başta aydınlatma ve
gerekli koruma düzenekleri olmak üzere trafik kurallarına uyunuz,
emniyet tedbirlerini alınız. Emniyetli kullanım ve kazalardan korunma
talimatlarına tam olarak uyunuz.
• Karayoluna  çıkmadan önce  traktöre  bağlı  olan makine fişi  traktördeki
prizine takılmalı ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
• Karayolunda  seyrederken  makinanın  diğer  sürücüler  tarafından
görülmesini sağlayan  aydınlatma  donanımları  (stop  lambaları,  kedi
gözleri  vb.)  daima  temiz durumda bulundurulmalıdır.
• Molalarda makina genel bir kontrolden (lastik hava ve arızaları,
gevşemiş somunlar, çeki oku emniyet pimi, trafik lambaları vb.)
geçirilmelidir.
• Kasadan taşan yükler için işaret bayrağı takınız.

TRAFİK

• Uygun iş elbiseleri kullanınız. Dalgalanan giyim e yalarını kesinlikle
kullanmayınız. Bunlar dönen ve hareket halinde olan makina parçaları
tarafından kapılabilirler.

KIYAFET

• Makinayı  ilk  defa  kullanacak  iseniz,  tüm  talimatları  dikkatlice
okuyunuz. Şüphede kaldığınız konularda imalatçı/ithalatçı firmaya
başvurunuz.
• Makinanızı başka bir yere nakledilmesi sırasında, makina üzerinde
belirtilen kaldırma noktalarından kaldırılmasına dikkat ediniz.
• İstihap haddinden fazla yükleme yapmayınız.
• Depoya malzeme doldurma işi tarlada yapılmalıdır.
• Makine-Traktör bağlantısını gerçekleştirmek için kesinlikle traktör
makinaya yaklaştırılmalıdır.
• Düzenli olarak koruyucu kapak ve parçaları aşınmaya, kopmaya karşı
kontrol ediniz.
• Sadece belirtilen tipteki traktörlere talimatlara göre bağlayınız.
• Tarlaya gidiş veya gelişte, gerekse tarlada çalışma esnasında makina
üzerine başka  şahıslar oturtulmamalı
• Depo  sadece  traktör  motoru  çalışmıyorken  ve  kontak  anahtarı
üzerinde alınarak yapılmalıdır.
• Eksik, kırık veya bükülmüş parçaları kullanmaya başlamadan önce
değiştiriniz.

MAKİNA
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• Depo içinde anahtar takımı vb. hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.
• Hidrolik borularını bağlamadan ve sökmeden önce devrenin basınç
altında olmadığından emin olunmalıdır.
• Makina  çalışırken  anormal  bir  ses  duyulursa  makina  durdurulmalı
ve  kuyruk mili hareketi kesilmelidir.
• Temizlik, ayar vb. işleri yapmak için kuyruk mili  bağlantısı kesilmelidir.
• Şaft  bağlantısı  kesilse  bile  dönen  parçalar  tam  devrini  tamamlamadan
dokunmayınız. Sarsıntılardan dolayı bu parçaların dönebileceğini hesaba
katınız.
• Hareket etmekte ve dönen parçalara hiç bir şekilde ellemeyiniz.
• Makinanız en çok 540 devir/dakika kuyruk miline göre imal edilmiştir.
Buna dikkat ediniz. Daha yüksek devirde çalışmayınız.
• Motor çalışırken güvenlik koruyucularını açmayınız veya sökmeyiniz.
• Makina elemanlarına dokunmadan önce tamamen durmalarını
bekleyiniz.
• Makinanın istihab haddi, çalışma devri vb. limitleri zorlanmamalıdır.
• Traktör çalışırken, oynar başlı  şaft dönerken, el freni çekilmeden,
tekerlekler takozsuz iken traktör ile makine arasına girmeyiniz.
• Makina çalışırken üzerine ağırlık koymayınız, insan çıkarmayınız içine
elinizi sokmayınız

MAKİNA

• Makinanızın monte edildiği traktörü kullanan  şahsın ehliyetli (F) ve
tecrübeli, eğitim görmüş  sürücü olmasına dikkat ediniz.
• Egzost  gazı  zehirlidir.  Bu  nedenle  traktör  elverişsiz  ve  kapalı
yerlerde çalıştırılmamalıdır.
• Çalışırken  ayak  sürekli  debriyaj  pedalı  üzerinde  tutulmamalıdır.
Debriyaj pedalı ayak tutacak yeri değildir.
• Debriyaj  yumuşak  kavratılarak  traktöre  hareket  verilmelidir.  Ani
ve  sert kalkışlar  özellikle  yokuş yukarı  giderken  veya  yük  çekerken
tehlikeli  fırlama  ve şahlanmalara neden olabilir.
• Yokuş  aşağı inerken vites boşa alınmamalıdır.
• Hareket halinde iken traktöre asla binilip inilmemelidir.
• Karayoluna  çıkarken  fren  pedallarının  birbirine  bağlı  (fren
mandalının  takılı) olduğundan  emin  olunmalıdır.  Aksi  takdirde
frenleme  esnasında  traktör  tehlikeli biçimde savrulur.
• Traktör  hareket halindeyken  kullanan kişi dışında, bir veya birkaç
yolcu traktör oturma yeri veya yerleri ile donatılmadıkça taşınmamalıdır.
• Traktöre  ekipman  takılacağı  zaman  gerektiği  hallerde  traktör  ön
veya  arka ağırlıkları takılmalı veya lastiklere su doldurulmalıdır
• Traktör  daima  üzerine  takılmış kendi  güvenlik  çerçevesiyle
kullanılmalıdır.
• Güvenlik  çerçevesinin  zaman  zaman  kontrolü  yapılarak
bağlantılarının  tam,  çatlak veya bozuk olmadığından emin olunmalıdır.

TRAKTÖR
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• Çok  sıcak  havalarda  güneş   altında  çalışırken  yakıt  deposunu  tam
olarak doldurulmamalıdır.  Sıcakla  hacmi genişleyen  yakıt taşabilir.
Meydana  gelen her  sızıntı hemen silinmeli ve temizlenmelidir.
• Hidrolik  borularını  sökmeden  önce,  devrenin  basınç  altında
olmadığından tamamen  emin  olunmalıdır. Basınç  altındaki  bir  yağ
kaçağı  tehlikeli  olabilir. Ciddi yaralanmalara  engel  olmak  için,
kaçakları  ararken  siper,  koruma  gözlüğü  ve  eldiven kullanılmalıdır.
Hidrolik  sistemle  çalışmaya  başlamadan  önce  yağ basıncı
düşürülmelidir. Yağın  deriye  teması  enfeksiyonlara  sebep  olabilir.
Hidrolik  hortumların doğru çıkışlara takıldığından emin olunuz.
• Sürücü koltuğuna oturmadan traktör çalıştırılmaya ve manevra yapmaya
kalkışılmamalıdır.
• Tarlaya gidiş  ve dönüş  esnasında, traktör hidrolik kollarının yan
zincirlerini iyice geriniz. Üç nokta bağlantısı emniyet pimleri takılı
olmalıdır. Hidrolik kilitli olmalıdır. Bağlantı  şaftı sökülmelidir.
• Traktöre bağlanan makina traktörün bazı fonksiyonlarını (fren mesafesi.
direksiyon hakimiyeti, ağırlık merkezi vb.) değiştireceğini unutmayınız.
• Özellikle askılı makinalarda tarlaya gidiş ve dönüşlerde viraj ve kasislere
çok yavaş girilmelidir.
• Traktör ön seçme kolu “pozisyon kontrol”de olmalıdır.
• Yola çıkmadan önce ve molalarda lastik basınçlarını kontrol ediniz.
• Ağır yük çekerken yavaş  ve dikkatli davranılmalı.  Çeki işleminde
sadece çeki kancası kullanılmalıdır. Uygun bir bağlama düzeni yoksa
hidrolik kaldırıcı, orta askı ve yan çeki kollarını kullanarak çekme işlemi
uygulamaya kalkışılmamalıdır. Aksi halde şahlanmaya neden olabilir.
• Römork takılı traktörle karayoluna çıkıldığında emniyet açısından
ayak gazı kullanılmamalıdır
• Yola çıkınca traktör hafifçe frenlenerek römork freni kontrol edilmelidir
• Dairevi yaylı dümenleme tertibatlı römorklarda devrilme kolay olur.
Bu nedenle virajlara girerken dikkatli davranılmalıdır.
• Makinanızı, uygun bir çekme gücü ve hidrolik kaldırma düzeni bulunan
kullanma talimatında belirtilen uygun kategorideki traktöre bağlayınız.
• Askılı tip makinalarda bağlamadan ve sökülmeden önce kumanda
tertibatı “0” pozisyonunda olmalıdır.
• Makinanızın ve traktör üç nokta askı düzeninin kategorisi aynı olmalıdır
• Makinanızı, traktöre bağlamadan evvel traktörün el frenini çekiniz, ve
vitesi boşa alınız.
• Makinanın, traktöre bağlanması ve ayrılması esnasında çok dikkatli
olunuz.
• Makinanın traktöre bağlanması esnasında, makina ile traktörün arasında
kimsenin olmaması gerekir.
• Makinanızda ve traktöründe tüm emniyet tedbirlerini aldıktan sonra
çalışmaya başlayınız.
• Hidrolik kaldırma kollarının çalıştığı bölgeye dikkat ediniz. Bu bölge
tehlikeli bir alandır.

TRAKTÖR
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• Traktörünüz çalışıyorsa, hiç bir zaman  şoför mahallinden ayrılmayınız.
• Meyilli arazilerde çalışırken devrilme tehlikesine karşı dikkatli olunuz.
• Yükleme ve boşaltma esnasında ağırlık merkezinin değişmesinden
doğabilecek tehlikeleri önleyici tedbirler alınmalıdır.
• Çalışma sırasında geri gidilmemelidir.
• Özellikle tarla dönüşlerinde ağırlık merkezi değişmesinden dolayı
oluşacak savrulmalara dikkat ediniz.
• Traktörü terk etmeden önce, hidroliğe bağlı makinayı aşağı indiriniz.
Motoru kapattıktan sonra el frenini çekiniz. Kontak anahtarını alınız.
• Makinanızdaki ayarları, tamiratları sadece traktör motoru kapalı ve
tekerlekleri takozlu iken yapınız. Bakım, ayar veya onarıma başlamadan
önce traktörün kontak anahtarını yanınıza alınız.
• İş dönüşü traktörün arkasında takılı ekipmanın yanından ayrılmadan
önce, yere tamamen indirilmiş  olduğundan emin olunmalıdır.
• Eğer mümkünse traktörü düz bir yerde park edilmeli ve bu durumda
viteslerden birine takın ve el freni çekilmeli. Eğimli bir arazide park
edilecekse, yokuş yukarı birinci vitese, yokuş aşağı geri vitese takılmalı
ve her iki durumda da el frenini çekilmeli. Özellikle eğer traktöre römork
bağlı ise, daha güvenli olması için tekerleklere takoz konulmalıdır

TRAKTÖR

• Oynar başlı şaftı makina ve traktöre takarken veya sökerken
traktörünüzün motorunu kapatınız.
• Oynar başlı  şaftın, doğru takılmasına dikkat ediniz.
• Oynar başlı  şaft koruyucusunu dönmemesi için kilitleme zincirini
takınız.
• Traktör kuyruk mili ile makinanız şaft mili arasına takılan oynar başlı
 şaftın açısı hiç bir zaman 10 dereceden fazla olmamalıdır.
• Şaftın zamanında yağlanmasına dikkat ediniz.
• Şaftın örtme payına dikkat ediniz.Örtme payı 1 metreye kadar 15-25
cm. dir. Örtme payı kısa olursa kollar birbirinden ayrılabilir,  şaft
çatlayabilir.
• Oynar başlı  şaftı, kuyruk mili durduğunda, motor kapalı iken
temizleyiniz ve yağlayınız.
• Oynar başlı  şaftı traktör ile makinanızın arasından çıkardığınızda,
kuyruk mili koruyucu kapağını takınız.
• Hareket ileten  şaftlar kesinlikle bir basamak olarak kullanılmamalıdır.
• Muhafazalı bile olsa olsa  şaftın üzerinden bir diğer tarafa geçmeyiniz.
• Oynar başlı  şaftın dönmesine dikkat ediniz.
• Oynar başlı  şaftı ve koruyucusunu sürekli kontrol ediniz.
• Motor çalışırken mafsal alanından uzak durunuz
• Keskin virajlarda  şaftın hareketi kesilmelidir.
• Çalışma sonunda  şaft bağlantısı çözülmelidir

ŞAFT
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• Traktörü ve makinayı çalıştırmadan evvel, makina çevresinde, diğer
kişilerin, bilhassa çocukların ve evcil hayvanların olmamasına dikkat
ediniz ve etrafı rahatça görebilmeniz için gerekli tedbirleri alınız

• Ağaç kökü gibi engeller ile çaput, naylon v.b. atık maddelere dikkat
edilerek arazi engelleri bertaraf edilmelidir.

• Çok taşlı tarlalarda çalışılmamalıdır.

• Çalışma sırasında makinaya kesinlikle yaklaşmayınız, kimseyi
yaklaştırmayınız.

• (İlaçlama Makinası-Gübre Serpme Makinası) Zirai ilaç ve gübre
çalışmalarında koruyucu maske takılmalı, rüzgar yönüne dikkat
edilmelidir.

• Erozyon tehlikesine karşı doğru sürüm yapılmalıdır.

• Çalışma sırasında bir  şey yiyip içmeyin.

• Zirai ilaç ile çalışma sırasında, ilaç prospektüsünü okuyun, vücudunuzu

koruyucu elbise giyin, gerektiği kadar ilacı açın, rüzgara karşı ilaçlama
yapmayın,

• ilacın ve makinanın yanından ayrılmayın, ilaçlamadan sonra gerekli
vücut temizliğini yapın, boş  ilaç kutularını kanuni düzenlemelere uygun
olarak imha edin, ilacı kendi kabından başka kaplarla taşımayın, ilacı
gıda maddeleri ile birlikte depolamayın.

• İlaç artıkları su kaynaklarına dökülmemelidir.

• Sadece gerektiği kadar ilaçlı sıvı hazırlayın birden fazla ilaç kutusu
veya tenekesini aynı zamanda açmayın,ilaçlama sonrası makinenin
çeşitli yerlerinde kalan ilaç kalıntılarını en az 10 kat su ile sulandırılıp
çalkalanarak ilaçlanan sahaya verildikten sonra makine ve ekipmanın
dış temizliği yapılmalıdır.

• Hasat ile son ilaçlama arasında geçmesi gereken belirli zaman ağırlığına
titizlikle uyun, ilaçlı sahaya herhangi bir nedenle yeniden girmek gerekirse
en az 24 saat bekleyin. Daha uzun zaman beklenmesi gerekiyorsa tarla
başlarında mutlaka bir uyarı yazısı bulundurun, ilacı depoya boşaltmak
için omuz hizasına kaldırmaya kalkışmayın.

• Doldurma yüksekliğinin uygun olmasına ve bastığınız yere dikkat edin

ÇEVRE
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C- KULLANIM İÇİN GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR, AYARLAR MAKİNAYI
ÇALIŞ TIRMADAN ÖNCE:

1.  Zirai mücadele için uygun ilacı seçin.

2. Mücadele zamanını iklim koşullarını da (Rüzgar) dikkate alarak iyi seçin.

3.  Kullanacağınız ilaç karışımlarını ilaç üreticilerinin ve satıcıların tarifleri doğrultusunda
yapın.

4.  Pompa yağ seviyelerini ve bağlantılarını kontrol edin.

D- ALETİN ÇALIŞTIRILMASI:

1.  Makinayı çalıtırmadan önce pompa yağ seviyesini kontrol edin.

2.  Şanzımanı hızlı veya yavaş devir konumlarından birine alın.

3.  Emiş hortumunun  filtreli  ucunu  kuyu  veya  su  kanalına  daldırarak  diğer  ucunu
makinaüzerindeki aparata bağlayınız.

4.  Traktörünüzü  çalıştırın  ve  kuyruk  miline  hareket  verin.  Rölanti  çalışmada
pompa regülatörünün  faal  olup  olmadığını,  geri  dönüşün  çalışıp  çalışmadığını
gözleyin,  tutukluk varsa arızayı giderin. Regülatörden basıncı arttırarak monaometreden
artışı gözleyin.

5.  Regulatörde basıncı  arttırıcı  ayar  yaparak  enjektör basınç  hortumunun bağlı
olduğu  musluğu açın, emiş hortumundan  su  emilinceye kadar  traktör gazını yükseltin
ve emişi  görün.  Bu özel sistem  sayesinde  deponuz  çok  kısa  bir  zamanda  dolacaktır.
 Su  doldurma  aparatıyla  su kaynağı arasındaki düşey mesafenin 6 m’yi geçmemesine
dikkat edin.

6.  Pompa  üzerinde  bulunan  karıştırıcı  vanasını  gerek  görmedikçe  kapatmayınız
 ki  ilacın  iyi  bir şekilde karışmasını sağlayınız.

7.  Dağıtım  musluklarını  açarak  ilaçlamaya  başlayabilirsiniz.
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E- PERİYODİK  BAKIM  BİLGİLERİ,  UYULMASI  GEREKEN  KURALLAR,
 PERİYODİK  BAKIMIN  YAPILACAĞI
ZAMAN ARALIKLARI,BAKIMIN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI
Bakım için gereken yer ihtiyacı: Tercihen kapalı bir hangarda.
Bakım tipi ve sıklığı: Yıllık bakım, kullanım öncesi bakım ve mevsim sonrası bakım.
Yetkili servis tarafından yapılacak bakım: Yok
Yıllık Bakım: Demir aksamın paslanmaya karşı genel kontrolü ve diğer genel kontroller
Kullanım Öncesi Bakım: Bijonların civata ve somunların, uç demirinin gözle aşınma
kontrolü. Bu bakımı tüketici yapacaktır.
Her kullanım  Sonrası  Bakım: Her  çalışma sonunda, (bu çalışmalar kısa süreli olsa
da) kullanılan sıvı ile temasta olan pompanın parçaları temiz su ile yıkanmalı ve
temizlenmelidir. Bu yıkamayı yapabilmek  için, pompayı 4-5 dakika temiz  su ile
çalıştırın ve temiz  suyun  tamamen boşalmasını sağlayın. Bu  suyu, sıvının kullanımının
zarar vermeyeceği bir yere boşaltın.
Mevsim  Sonrası  Bakım:  Aletin  altına  takoz  konarak  sundurma  veya  depoda
muhafaza  altına  alınır.
Bağlantı elemanları ve çalışan parçaların gözle kontrolü yapılır. Aşınan parçalar yenisi
ile değiştirilir.
Bu bakımlar tüketici tarafından yapılacaktır.
Yağlama: Makina üzerindeki aşağıda belirtilen kısımlar devamlı olarak yağlanmalıdır.
Şaft: Çalışmaya  başlamadan  önce  ve her  10  (on)  saatlik  çalışma  sonrasında,
istavrozlar üzerinde bulunan gresörlüklerden, gres pompası ile yağlama yapılmalıdır.
Yağlama sırasında, kullanılmış yağın mil aralarından çıkmış olduğu görülmelidir.
Çekilir tipler için : Dingil Poryaları ve  Susta  Pernoları
F- TÜKETİCİNİN YAPACAĞI BAKIM VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1.  Makinanızı her kullanımdan sonra temiz su ile yıkayın.
2.  Pompanızın temizliğini pompa klavuzunda belirtildiği  şekilde yapın.
3.  Depoda ilaç bırakmayın.
4.  Sıvı ile temas eden diğer bütün yüzeyleri temizleyin.
5.  Makina  üzerindeki  bağlantıları  kontrol  edip,  makinanızı  uygun  bir  yerde
koruyucu  bir  örtü örterek muhafaza edin.
G- KULLANIM HATALARI
Alet amacına uygun olmayan yerlerde kullanılmamalıdır.
Virajlara yavaş  girilmelidir.
Tarlaya götürürken çok dikkatli olunmalıdır.
H- KULLANIM ÖMRÜ: 10 YIL
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5- ONARIM
A- ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
Tüketicinin kendi  yapacaCı onarımlar  dı ında bir onarıma  gitmesi bozuk  parçayı
garanti kapsamından çıkarır.Onarım  sırasında  orijinal  yedek  parça  kullanılmaması
parçayı  garanti  kapsamından  çıkardığı gibi  bu  durumdan  kaynaklanan  insan  ve
çevre  saC lıCına  ili kin  zararların  sorumluluğu  tüketiciye aittir.
B-TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR
Aşınan  civata  vb  sarf  malzemelerinin  değiştirilmesi,  Kullanım  hatalarında  belirtilen
 onarımlar tüketici tarafından yapılabilir.
6. POMPA BAKIMI VE POMPANIN PERIYODIK BAKIM KARTI
Makinamız üzerinde kullandığımız pompamızın ilk yağ değişimi, yaklaşık olarak 50
saat sonunda yapılmalıdır. Diğer değişimlerin 300  - 350 saat arasında yapılması
uygundur. Yağ olarak, 20W-50 dizel motor yağı kullanınız.
Pompanın donmaması için yapılması gerekenler:
• Pompanın  ön  tarafında  bulunan  baştaki  vanayı  açarak, 1   dakika  çalıştırmak
kaydıyla, pompanın içindeki suyu boşaltın.
• Makinada, suyun dolaştığı bütün  devrenin (filtreler, enjektör  boruları, kollektör)
suyunu boşaltın.

OPERASYON HER 8
SAAT

HER 50
SAAT

HER 300
SAAT

SEZON
SONU

Yağ seviye ve gösterge kontrolü

Hava tüpü basıncı kontrolü

Hortum bağlantı kontrolü

Emiş filtresi kontrolü ve temizlenmesi

Pompa bağlantı cıvataları kontrolü

Membranların ve diğer kısımların kontrolü

Yağ değişimi

Giriş ve çıkış vanalarının kontrolü

Pompa üzerindeki cıvata ve somun kontrolü

�

O

O(1) O(2)

O

� = Kullanıcı tarafından kontrol
O = Uzman tarafından kontrol
O(1) = Parça ve yağ değişimi
O(2) = Membran (diyafram) ve yağ değişimi

�

�

�

�

O
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7- TEKNİK ÖZELLİKLER:

MODEL BOY (A) EN (B) YÜKSEKLİK (C) AĞIRLIK (Kg)
300 LT
400 LT
500 LT
600 LT 10 MT
600 LT 12 MT
600 LT 16 MT
800 LT 16 MT
800 LT 15 MT
1000 LT 18 MT

A- Makinanın Ölçüleri
     (Belirtilmeyen ölçüler mm’dir)

MODEL MEBRAN DEBİ KW AĞIRLIK (Kg)
B-71
B-80
A-105
IDM 140

3
3
4
3

50 bar
50 bar
50 bar
50 bar

540
540
540
540

21
22
24
44

B- Kullanılan Pompa ve Kumandalar
Pompalar

MODEL KULLANILAN
POMPA BASINÇ DEBİ AĞIRLIK (Kg)

C-50

VDR-50

C-50,B-71,B-80

B-80,A-105,IDM-140

40 bar

50 bar

80 lt/dk

130 lt/dk

1.58

2.22

Kumandalar

71 lt / dk
80 lt / dk
105 lt / dk
140 lt / dk

BASINÇ
8,6
9,9
13,1
16,3

HP
6,41
7,5
9,76
12,2

RPM

2080
2100
2100
2300
2720
2720
2720
3530
3550

950
1100
1090
1130
1310
1310
1430
1710
1950

1010
1165
1190
1360
1775
1775
1665
1970
3500

95
143
124
142
257
302
323
580
600
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8. YETKILI SERVIS ISTASYONU

Adres :Büsan Organize Sanayi Kosgeb Caddesi
7. Sokak No: 15-17-19    Karatay / KONYA
Tel & Fax : 0.332. 345 03 08  (5 Hat)
Web : www.ontar.com.tr
e-mail : bilgi@ontar.com.tr

Tarım Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÖNTAR
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Tarım Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÖNTAR

300, 400, 500, 600,
800, 1000 Lt.

Asılır  Tip
Tarla Pülverizatörü

P
A
N
T
E
R



Hidrolik membranlı bu pompaların çalışan bütün mekanik
aksamları tamamen yağ banyosu içinde olup yağ ve ilaç membranla
ayrılmıştır. Böylelikle sürtünmenin neden olduğu kayıplar ve aşınmalar
minumuma indirilmiştir.

Krankın dönüşü ile biyel koluna bağlı pistonlar hareketi yağ
basıncı ile membranlara iletmektedir. Membranların ileri hareketinden
basınç doğmaktadır .

Bu durumda basınç subabı açık emme subabı kapalıdır.
Memranların geri  çekilmesi ise emis pozusyonu olup emme subabı
açık basınç  subabı kapalıdır.

Bu hareket her pistonda krankın her dönüşü için eşit aralıklarla
tekrarlanmaktadır. Emiş manifoldundan alınıp basınç manifolduna
iletilen sıvı hava kabındaki karşı hava basıncı ile dengelenir. Regülatör
gövdesine gelen sıvı burada yaylı subabla regüle edilerek kullanıma
hazır hale gelir.

Burada istenilen ilaçlama basıncı regülatör basınç kolu ile
ayarlanır. Fazla sıvı geri dönüş ile depoya döner.

POMPA ÇALIŞMA PRENSİBİ

BOŞ İLAÇ KAPLARINI
USULUNE UYGUN İMHA EDİNİZ
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ÇALIŞMA SİSTEMİ



Şase üzerine monte edilmiş depo çıkış filtresi ile filtre edilerek
emilen sıvı emiş hortumu ile pompaya gelir. Pompadan yüksek
basınçla çıkan sıvı pompa basınç hortumu ile regülatöre ulaşır.

Regüle edilen sıvının bir kısmı sirkülasyon hortumuna gelerek
depo içerisine basınçla akar ve depo içerisindeki ilacın karışmasını
sağlar. Regüle edilen sıvının bir kısmıda ilaçlama hortumları ile
ilaçlama kollarına  veya ilaçlama tabancasına ulaşır yüksek basınçla
p u l v a r i z e  o l u r  v e  i l a ç l a m a  s a ğ l a n ı r .

1. Çıkış filtresi
2. Emiş hortumu
3. Pompa
4. Pompa basınç hortumu
5. Regülatör
6. Sirkülasyon hortumu
7. ilaçlama hortumları
8. Tarla ilaçlama kolları
9. İlaçlama memeleri
10. Geri dönüş hortumu
11. Enjektör
12. Enjektör basınç hortumu

İLAÇLAMA DONANIMI

ÇALIŞMA SİSTEMİ
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1 Yağ şişesindeki  seviye iki işaret arasında olmalıdır
eğer seviye  alt işarettten düşmüş ise20W/30 motor yağı
ilave ediniz.
2 Emiş devresinde hava sızması olmamalıdır dirsek
somunu,    Hortum kelepceleri,Conta ve liperler kontrol
edilip  sıkılmalıdır.
3 Hava kabındaki basıncı konrol ediniz.Buradaki ideal
hava basıncı pompa çalışma basıncının 1/10 Kadar
olmalıdır.Örneğin 30 atmosfer  basınçla ilaçlama yapılıyorsa
hava kabı içindeki basınç 3 atü olmalıdır.
4  İlk çalıştırmada regülatör basınç kolunu boşa alarak
makinanızı bir iki dakika boşta çalıştırın ve pompa içerisinde
hava boşluklarını atsın.
5 Çalışma basıncını ayarlamak için regülatör ayar kolunu
kullanın .
6 Pompanın devir sayısı 540devir/dk.Geçmemelidir
yüksek devirde ne basınçta nede verimde bir artış sağlanmaz
sadece gereksiz yıpranma olur

POMPAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

21



• Depo içerisine iki teneke su koyun.
• Emiş hortumunun bir ucunu kuyu veya su kanalına daldırın

diğer ucunu enjektöre (depo doldurma aparatına) takınız.
• Traktörünüzün kuyruk miline hareketi debriyaj ile yumşak

bir şekilde iletin.Rolanti çalışmada pompa ve regülatörün hareketini
ve geri dönüş hortumundan sıvı gelişini konrol edin. Enjektör basınç
vanasını açın.Traktörünüzü 540 d.dk getirin manometre basıncı 20
olacak şekilde regülatör basınç kolundan ayarlayın. Bu şekilde
deponuz kısa bir süre içerisinde dolacaktır.

• Enjektörle  su seviyesi arasındaki düşey mesafe 6 metreyi
geçmemelidir.

• Depo doldurma işlemi bittikten sonra regülatör kolunu boşa
alarak enjektör basınç hortumunun vanasını kapatın. Spreal emiş
hortumunu yuvasından çıkarın. Alet ilaçlamaya hazırdır.

• Regülatör dağı tım muslukları açarak ilaçlamaya
başlayabilirsiniz.Manometre basıncı tarla ilaçlama kollarında 10 atü
basıncı geçmemelidir. Tabanca ile yapacağınız ilaçlamalar için
manometre basıncı 20 atü basıncı geçmemelidir.

• 1000 lt. Turbo makinalarda  işlemlere başlamadan önce
ŞANZUMAN Kolunu orta (boş )  konuma alınız. Filtre üzerindeki
enjektör basınç vanasını açın regülatör kolunu C konumuna alın
basınç vanasından saati 30atü ayarlayın.

• Diğer işlemleri takip ederek doldurma işini tamamlayın

MAKİNANIN ÇALIŞTIRILMASI
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BU ŞEKİLDE MAKİNANIZI MONTE ETTİKTEN
SONRA TRAKTÖR HİDROLİK KOLLARINI
İNDİRİP KALDIRARAK KOLLARIN VE ŞAFTIN
BİRBİRİNE VEYA TRAKTÖRÜN HERHANGİ
BİR YERİNE DOKUNMADIĞINA EMİN OLUN
VE ŞAFT BOYUNU YETERLİ OLACAK ŞEKİLDE

AYARLAYIN.

Öntar pulvarizatörler üç nokta hidrolik sistemli bütün traktörlere
monte edilecek şekildedir. Makinayı traktörünüze şaftlı sistemde
bağlamanız için;

1- Traktörünüzün bağlama kollarını makinanın bağlama
pimlerine yanaşacak şekilde yaklaştırın sağ ve soldaki kaldırma
kollarını makine pimlerine geçirerek emniyet pimlerini takın.

2- Traktör orta kolunu makina  dikey pozusyonu sağlayacak
şekilde şase üzerinde bulunan deliklerden uygun olanına bağlayıp
emniyet  pimini takınız.

3- Transmisyon şaftını traktör kuyruk mili ve pompa mili arasına
bağlayınız.Şaftın mümkün olduğunca çalışma şartlarında yatayla düz
olmasına dikkat edin. Bu tip şaftlı bağlantılarda  pompa sehpa üzerine
monte edilerek makinanın altına bağlanmıştır.

TRAKTÖRE MONTE
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TARLA İLAÇLAMA KOLU  (BUM)
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TARLA İLAÇLAMA KOLU  (BUM)
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TARLA İLAÇLAMA KOLU  (BUM) GRUBU
SIRA KOD NO PARÇA ADI PARÇA ADEDİ
T-001 Meme 16
T-002 Aktarıcı boru 160 cm 2
T-002 Aktarıcı boru 70 cm 2
T-003 Aktarıcı ara hortum 40 cm   2
T-003 Aktarıcı ara hortum  55 cm  2
T-004 Katlanır uç kol 2
T-005 Katlanır ara kol 2
T-006 Ana şasi 1

DEĞİŞİK   BASINÇLARDA VE TRAKTÖR HIZLARI
İÇİN 16 MEMELİ BİR İLAÇLAMA KOLUNUN HEKTAR

VERİMLERİ

İlaçlama Normu   Traktör Hızı Km. Saat
                            3       4       5       6       7       8       9      10
100 lt.saat                                       3     3.2    4.2     5
                                                      0.5  0.58   0.67  0.75
200 lt.saat                    4.1   6.5
                                   0.66  0.83
300 lt.saat            5      9.8
                          0.75   1.0

400 lt.saat          9.8
                          1.0
500 lt.saat         11.5
                          1.3
600 lt.saat          14
                          1.9
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ARIZA

MAKİNANIN ÇALIŞMA SIRASINDA
DOĞABİLECEK ARIZALAR,NEDENLERİ VE

ARIZANIN GİDERİLMESİ

NEDENİ TAMİRİ
Pompa emiş
yapmıyor.

Bir veya birkaç subab
iyi oturmuyor

Subab oturtma yüzeylerini
kontrol et temizle aşınmış
ise değiştir

Monometre çok
titriyor

Emme devresi hava alıyor
veya hava pompadan
tamamen tahliye
edilmemiştir.

Emiş hortum devresini
kontrol et. Musluklar açık
olarak pompayı çalıştır.

Sıvı akışı
düzensiz

Hava kabındaki basınç
doğru değil.

Hava kabı basıncını
kontrol et. Çalışma
basıncının 1/10 olmalı.

Sıvı düşük veya basınçsız
pompalıyor

Regülatör baskı takozu
aşınmış

Baskı takozunu değiştir.

Çıkış debisi düşüyor ve
pompa gürültülü.

Yağ seviyesi çok düşük Yağ ikmali yap.

Pompadan yağlı su çıkıyor
veya suya yağ karışıyor.

Bir veya birkaç membranı
yırtılmış.

Pompanın yağını boşalt.
Kafaları sök yeni
Membran tak. Seviyesine
kadar 20w/30 yağ



MAKİNANIZIN
POMPA VE İLAÇLAMA

TERTİBATINI KIŞIN
DONDAN KORUYUNUZ!

İLAÇLAMA İŞİNİZ BİTİNCE
MUTLAKA TEMİZ SU

İLE YIKAYINIZ!

İLAÇ KAPLARINI
USULÜNE UYGUN
İMHA EDİNİZ!

İLAÇLAMA YAPARKEN
ÇEVRENİZE VE KENDİNİZE

ZARAR VERECEK
UNSURLARDAN KAÇININIZ!
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Tarım Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÖNTAR

300, 400, 500, 600,
800, 1000 Lt.

Asılır  Tip
Tarla Pülverizatörü

P
A
N
T
E
R



PANTER
300 - 400
500 - 600
800 - 1000

13

8

12

11

10

9

4

5

6

7

2

17
18

19
20

21

23

22
32

30
31

30
2928

25

24

26

27

36

35

34
3314

15
1639

3
42

1

4443

41

40
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SIRA KOD NO PARÇA  ADI PARÇA ADEDİ
001 Pompa 1
002 Kazan 1
003 Şase 1
004 Doldurma kapağı 1
005 Depo kapağı 1
006 Depo ağız süzgeci 1
007 Depo kapak çenberi 1
008 Enjektör gövde 1
009 Enjektör boru 1
010 Enjektör meme 1
011 Enjektör conta 1
012 Enjektör somun 1
013 Enjektör giriş tapa 1
014 Tahliye rekor 1
015 Tahliye rekor or. 1
016 Tahliye rekor somun 1
017 Regülatör bum hortumu 2
018 Depo çıkış nipel 1
019 Depo  çıkış nipel or 1
020 Depo çıkış nipel somun 1
021 Depo filtre ara liper 1
022 Depo filtre ara nipel somun 1

PANTER 300-400-500-600-800-1000
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SIRA KOD NO PARÇA  ADI PARÇA ADEDİ
023 Depo Çıkışhortum 1
024 Filtre Çıkış dirsek 2
025 Filtre Çıkış dirsek or. 2
026 Filtre Çıkış dirsek somun 2
027 Filtre Çıkış hortum 1
028 Filtre gövde 1
029 Filtre kapak or. 1
030 Filtre süzek or. 2
031 Filtre süzek 1
032 Filtre kapak 1
033 Karıştırıcı pul 1
034 Karıştırıcı gövde 1
035 Karıştırıcı somun 1
036 Karıştırıcı hortum 1
039 Geri dönüş hortum 1
040 Su Çekme hortumu 1
041 Su Çekme nipeli 1
042 Pompa regülatör ara hor. 1
043 Yan kol pimi 2
044 Yan kol pim somun 2

PANTER 300-400-500-600-800-1000
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B-80 POMPA

35



SIRA KOD NO PARÇA ADI PARÇA ADEDİ

B-001 Membran tesbit vida m10 3
B-002 Membran baskı pulu 3
B-003 Membran 3
B-004 Silindir 3
B-005 Piston sekmanı 3
B-006 Piston 3
B-007 Perno 15 mm 3
B-008 Perno sekman 15mm. 6
B-009 Biyel kolu 3
B-014 Rulman 35x72x17.6207 2
B-015 Kapak  ( Sağ d ) 2
B-015  Kapak ( Sol S ) 2
B-016 Yağ kabı kapak 1
B-019 Yağ kabı vida m8x20                       2
B-021 Yağ kabı or. 18072x2.62 1
B-024-24 Kapak vida m12x60 12
B-025 Ayak sacı 2
B-031 Subab komple 6

B-80 POMPA GRUBU

36



B-80 POMPA GRUBU

37

SIRA KOD NO PARÇA ADI PARÇA ADEDİ

B-039 Biyel kol bileziği 2
B-043 Pompa Gövde 1
B-044 Giriş nipel or.36.14x2.62 2
B-045 Nipel 1/1.46 1
B-046 Kapak or.18.77x1.78 6
B-047 Dirsek somun 1.3x46 1
B-048 Dirsek 40 mm 1
B-051.131 Sekman 35x2 2
B-052 Keçe 35x47.7 1
B-053 Or.113.97x2.62 1
B-054 Or.72.69x2.62 1
B-055 Ön kapak 1
B-056 Ön kapak üst vida m6x20 12
B-057 Ön kapak alt vida m6x25 6
B-084 Krank kolu 1
B-095 Şaft Giriş Muhafazası 1
B-102 Nipel 3/8 _ 1
B-106 Keçe 55x35.10 1
B-114 Hava tüp ara kapak 1
B-126 Or.145.72x2.62 1
B-133 Vida m8x20 8
B-134 Arka rulman yatağı 1



C/50 REGÜLATÖR
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C/50 REGÜLATÖR GURUBU

SIRA KOD NO PARÇA ADI

C-50-01 Kumanda gövdesi

C-50 -02                           Rekor1/2

C-50-03 Musluk

C-50-04 Somun m8

C-50-05 Monometre 60 atü

C-50-06 Cıvata m9.25

C-50-07 Valf baskı takozu

C-50-08 Rekor geri dönüş 3/1

C-50-09 Valf gövdesi

C-50-10 Pim 6.32x30

C-50-11 Valf ara kol

C-50-12 Valf ayar kolu

C-50-13 Valf teli

C-50-14 Regülatör teli
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A-105 POMPA



A-105 POMPA GRUBU

SIRA KOD NO PARÇA ADI PARÇA ADEDİ
A-001 Memran tesbit vida 4
A-002 Memran baskı pulu 4
A-003 Memran 4
A-004 Silindir 4
A-005 Piston sekmanı 4
A-006 Piston 4
A-007 Perno 15mm 4
A-008 Perno sekmanı 8
A-009 Biyel kolu 4
A-015 Kapak sağ (d) 2
A-019 Yağ kabı vida m8x3,5 2
A-023 Kapak sol (s) 2
A-024-26 Kapak  vida m12x60 16
A-027 Hava tüp tahliye m10x10 2
A-028 Hava tüp bağ. vida m8x20 2
A-031 Subab komple 8
A-032 Hava tüp or.44,12x2.62 1
A-033 Hava tüpü 1
A-034 Hava tüp diafram 1
A-035 Hava tüp kapak 1
A-037 Hava subab 1
A-038 Hava bağ. or.13.95x2.62 1
A-039 Biyel kolu bilezik 2
A-044 Giriş  nipel   or. 36,14x2.62 2
A-045 Nipel 1/1,46 1
A-046 Kapak or.18.77x1.78 8
A-047 Dirsek somun 1,3/46 1
A-048 Dirsek 40mm 1
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SIRA KOD NO PARÇA ADI PARÇA ADEDİ
A-049 Tüp paneli 1
A-050 Ayak sacı sol 1
A-052 Keçe 35x47.7 1
A-053 Or.150x3 1
A-054 Or.72x3 1
A-055 Ön kapak 1
A-056 Ön kapak üst vida m8x20 12
A-057 Ön kapak alt vida m6x25 6
A-058 Şaft giriş muhafazası 1
A-063 Pompa gövde 1
A-064 Yağ kabı conta 1
A-065 Yağ kabı or.69.52x 2.62 1
A-066 Yağ kabı kapak 1
A-070 Subab or.25.80x 3.53             8
A-076 Yağ kabı 1
A-084 Krank mili 1
A-085 Hava tüpü komle 1
A-090 Ayak sacı (sağ) 1
A-094 Arka rulman kapağı 1
A-098 Subab kapağı 4
A-099 Subab kapak vida m8x30 8
A-102 Karıştırıcı çıkış nipel 1
A-104 Subab kapak or.33.05x1.78 8
A-106 Keçe 55 x 35.10 1
A-113 Hava tüpü plastik conta 1

A-105 POMPA GRUBU
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VDR-50 REGÜLATÖR
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VDR-50 REGÜLATÖR

SIRA KOD NO PARÇA ADI KUL. ADEDİ
4 1040780 ADAPTÖR 1 G  (M)-(M) 1 Adet
6 1040670 YUVA TAKOZ 1 Adet
8 1040660 BASKI TAKOZ 1 Adet
9 130491 MUSLUK 3/8”-1/2”G(M)DX 3 Adet
12 1040680 GÖVDE 1 Adet
14 130171 KÖR TAPA 3/8” 2 Adet
15 1040820 PİM 1 Adet
17 1040720 GÖVDE VALF 1 Adet
18 1040730 DAĞITICI KOL 1 Adet
20 1040700 SELLEKTÖR PİM 1 Adet
21 850680 YAY 1 Adet
22 850660 BİLYE 1 Adet
23 850650 BİLYE YUVA 2 Adet
26 1040600 VOR-50 GÖVDE 1 Adet
28 1040650 YAY BASKI 1 Adet
29 1040640 TAKOZ BASKI 1 Adet
30 1040630 MEMBRAN (Desmopan) 1 Adet
30 1040631 MEMBRAN (Gomma) 1 Adet
32 1040620 PİSTON 1 Adet
34 1040830 YAY 1 Adet
35 394770 PERNO PİM 1 Adet
36 1040610 AYAR GÖVDE 1 Adet
39 394790 AYAR DÜĞMESİ 1 Adet
43 1040760 AYAR SOMUN 1 Adet

1955 O RİNG KİT 1 Tk.
1956 TAMİR TAKIMI 1 Tk.
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IDM-140 POMPA
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IDM-140 POMPA
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IDM-140 POMPA GRUBU

SIRA KOD NO PARÇA ADI                      PARÇA ADEDİ

47

IDM 001
IDM 002
IDM 003
IDM 004
IDM 005
IDM 006
IDM 007
IDM 008
IDM 009
IDM 010
IDM 011
IDM 012
IDM 013
IDM 014
IDM 015
IDM 016
IDM 017
IDM 018
IDM 019
IDM 020
IDM 021
IDM 022
IDM 023
IDM 024
IDM 036
IDM 033
IDM 034
IDM 048

CİVATA - M 10x30
GÖVDE KAPAK
ORLİK 78x126,72
KEÇE 40x60-10
RULMAN 40x110x27
PLASTİK 40x72
RANDEL PUL
TESBİT HALKASI
RULMAN 63x90x25
KIRAK MİLİ
CİVATA M12x40
MEMRAN KAPAK
MEMRAN PULU
MEMRAN TESBİT VİDA
MEMRAN
SİLİNDİR
PİSTON SEKMANI
PİSTON 78 mm
BİYEL KOLU
PERNO SEKMANI
PERNO
POMPA GÖVDE
TAPA VEYA KEÇE
SEKMAN
YAĞDANLIK
YAĞ TABAKASI
AYAK BAĞLANTI
HAVA TÜPÜ

6
1
1
1
2
2
2
2
2
1
24
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
1
1
1
1
1
2
1



IDM-140 POMPA GRUBU

SIRA KOD NO PARÇA ADI                    PARÇA ADEDİ

48

IDM 049

IDM 057

IDM 058

IDM 059

IDM 060

IDM 064

IDM 069

IDM 070

IDM 083

IDM 080

IDM 081

BASINÇ SUBAB KAPAK

SUBAB

ORLİK 3,53x34,52

ORLİK 3,0x36

EMİŞ SUBAB KAPAK

EMNİYET SUBAB

KÜRESEL VANA

BASINÇ MANİFOT

EMİŞ MANİFOT

GİRİŞ DİRSEK

GİRİŞ SOMUN

3

6

3

3

3

1

2

1

1

1

1


