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r yük çekerken yava  ve dikkatli davran lmal ,
sadece çeki kancas  kullan lmal r. Uygun  bir ba la-
ma düzeni yoksa hidrolik kald , orta ask  ve yan
çeki kollar  kullanarak çekme i lemi uygulamaya
kalk lmamal r. Aksi halde ahlanmaya neden ola-
bilir.

Ana yollarda traktörü kullan rken, trafik kurallar n
varl  asla unutulmamal r. Traktörün arkas na ba -
lad z tar m aletlerinin ölçülerinin trafi i uygun
olmas na ve uyar klar n tak lmas na dikkat edil-
melidir.

Hidrolik borular  sökmeden
önce, devrenin bas nç alt nda
olmad ndan tamamen emin
olunmal r.
Bas nç alt ndaki bir ya  kaça-

 tehlikeli olabilir. Ciddi ya-
ralanmalara engel olmak için,
kaçaklar  ararken siper, koru-
ma gözlü ü ve eldiven kulla-

lmal r.

Traktör üzerinde tak
hidrolik ekipman varken
alt nda çal may z.

Kay  kasnak düzeni
çal rken kay  tak p

karmay z.

Kuyruk mili ile çal an
ekipman  motor çal rken
temizlik ve ayar  yapma-

z

er gerekli gereç ve
aletiniz, yeterli bilginiz
yoksa tekerleklere her-
hangi bir müdahalede
bulunmay n.
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Tar mda makine kullan  gerektiren her
te emniyet aç ndan dikkatli olmak önemli-

dir. statistikler, makinelerle ilgili kazalar n
büyük k sm n insanlar n ihmali, dikkatsizli-

i neticesinde olu tu unu göstermektedir.

Kulland z makinenin
güvenlik ile ilgili tüm uyar
yaz lar  ve kullanma kita-

 dikkatle okumal  ve yaz -
lanlara uyulmal r.

Traktörü çal rmadan önce,
vites, kuyruk mili ,kasnak
kumanda kollar n bo  ko-
numda bulunmas ndan emin
olun.

Traktörü hareket ettirme-
den önce o alan içersinde
bir engelin veya kimsenin
bulunmad ndan bulunma-

ndan emin olun.

Traktörün motorunu hava-
land rmas  elveri siz kapal
bir yerde veya garajda
uzun süre çal rmay n.
Egzoz duman ndan zehirle-
nebilirsiniz.

Traktör hareket halin-
deyken yaln z traktörü
kullanan ki i sürücü
koltu unda oturmal r.

Traktör yak  tehlikeli
olabilir. Traktör hareketli,
motor s cak, yak nda aç k
bir ate  veya k lc m
varken ve sigara içerken
asla yak t ikmali yap l-
mamal r.

Yoku  a  inerken vitesi
bo a almay n.

Traktör dengesini bozacak
ekilde e imli arazide çal -

may n.

Bir yamac n veya hende in
çok yak ndan geçmeyin.
Aksi halde, traktör a rl
nedeniyle topra n kaymas
sonucu yana devrilebilir.

Frenlerin iyi durumda
olmas na dikkat ediniz.
Fren pedallar  kilitle-
meden dönü  yapmay n.

Kuyruk mili ile çal r-
ken mafsall  mil üzerinde
mutlaka muhafaza bulun-
mal r. Kay  kasnak ve
kuyruk mili ile çal rken
bol elbise giymeyin.

Traktör arkas na bir
ekipman ba lan rken,
traktörle ekipman aras n-
da asla durmay n

Sürücü koltu unu
terketmeden önce vite-
si bo a al n, kuyruk
milini ay n, el frenini
çekin ve motoru dur-
durun, kontak anahta-

 üzerinden al n.

er mümkünse traktörü
düz bir yerde park edin. Bu
durumda viteslerden birine
tak n ve el frenini çekin.

imli bir arazide park edi-
lecekse bay r yukar  birinci
vitese, bay r a  geri vite-
sine tak n ve her iki durum-
da da el frenini çekin.

Motor s cak iken radyatör
kapa  bir bez ile yava ,
yava  gev etilip, radya-
törde s  hava (su
buhar ) tahliye edildikten
sonra kapa  tam aç n.

Traktöre önden yükleyici
bir alet tak ld  zaman
arka tekerlere a rl k ta-

lmal r.


