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بررسی سرویس روزانه
 -1هر  6ساعت یکبار بلبرینگ های هد را با گریس مقاوم به گرما (نقطه ذوب  022درجه سانتی گراد) گریس کاری کنید .به
اندازه ای گریس کاری کنید که گریس تمیز از سوراخ خروجی بیرون بزند.
 -0با گریس ضد آب بازوی تلسکوپی را گریس کاری کنید.
 -2با گریس استاندارد تمام نقاط مفصلی و اتصاالت دستگاه را گریس کاری کنید.
 -6پیچ های روی هد را از لحاظ محکم بودن بررسی کنید.
بررسی سرویس سالیانه
 -1فیلتر روغن را تعویض کنید.
 -0هر  622ساعت یکبار روغن را تعویض کنید و یا هر دو سال یکبار روغن را (اگر ساعت کاری از  622ساعت تجاوز نکرد)
تعویض کنید .از روغن ( )HV 68استفاده کنید.
 -2تعویض روغن افزاینده (.)Valvaline SAE90
چک لیست برای راه اندازی شیکر برداشت گردو
 -1از درست و صحیح کار کردن سیستم تراکتور مطمئن شوید.
 -0کابل برق دستگاه باید مستقیما به باطری تراکتور وصل شود.
 -2برای جلوگیری از تنش های ناگهانی به مدار دستگاه قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه در حالت
خاموش قرار دارد.
 -6وقتی که دستگاه را به تراکتور وصل می کنید مطمئن شوید که طول گاردان مناسب بوده و گاردان گریس کاری شده باشد.
 -6قبل از بکار انداختن دستگاه حداقل دستگاه حداقل  12دقیقه دستگاه را با  662 PTOدور در دقیقه برای گرم شدن روغن
داخل دستگاه بطور ثابت روشن نگه دارید.
 -1بعد از گرم شدن دستگاه سطح روغن را بررسی کنید که باید حداکثر در سطح ماکزیمم باشد.
 -7مطمئن شوید کوپلینگ های هیدرولیکی مربوط به هدایت دستگاه درست در جای خود نصب شده باشند.
 -6از سیستم گازدهی تراکتور مطمئن باشید .سیم گاز را نزدیک به اگزوز تراکتور قرار ندهید.
 -6هد دستگاه را در وضعیت مناسب قرار دهید و پد الستیکی وسطی هد باید به درخت مماس باشد.
 -12هر بار لرزاندن درخت نباید بیش از  6ثانیه باشد.
 -11وقتی که شیکر در حال لرزاندن است دور موتور تراکتور نباید از  0122دور در دقیقه تجاوز کند.
 -10شیکر زمانی کار خود را به طور مناسب انجام خواهد داد که دور موتور تراکتور  1222دور در دقیقه باشد.

