بخش 2
دستورالعمل هاي امنيتي
اطالع از موارد ايمني هر دستگاهي يكي از مهمترين موارد مي باشد.بنابراين از شما خواستاريم تا تماامي
اين موارد را به دقت مطالعه نماييد .البته به غير از موارد مذكور در اين دفترچه راهنما لطفا به ماوارد ككار
شده در دفترچه نحوه راه اندازي تراكتور خود نيز رجوع نماييد.
نحوه مطالعه دفترچه راهنماي راه اندازي
لطفا به عالئم زير توجه كنيد.

✍

نكته:

بدين معناست كه پيغام كاربردي و يا امنيتي ارائه خواهد شد.

توجه:
بدين معناست كه جان شما و يا يكي از اعضاي بدن شما در خطر مي باشد .به اين عالمات توجاه كامال
داشته باشيد.
راه انداز ي دستگاه
 -1جهت تنظيم و يا تعمير اجزا در هنگامي كه دستگاه روشن مي باشد اقدام نكنيد.
 -2لباسهاي گشاد و يا موهاي بلند ممكن است در اجزاي متحرك پيچياده شاود .بناابراين در ايان
شرايط به دستگاه نزديك نشويد.
 -3از نحوه كاركرد درست دستگاه اطمينان حاصل نماييد .قبل از اولين راه اندازي اين دفترچه راهنما
را به كاربران دستگاه ارائه نماييد.
 -4به افرادي كه واجد الشرايط راه اندازي دستگاه نيستند اجازه راه اندازي ندهيد .و اجازه ندهيد كه
در هنگام راه اندازي دستگاه فردي آن را براند.
 -5در هنگام حركت و يا مانور دستگاه اجازه ندهيد كودكان و يا افراد ديگر به دستگاه نزديك شوند.
 -6جهت وارسي دستگاه اجازه ندهيد افراد به قسمت كمباين برداشت نزديك شاوند چاون زماان
نزديك شدن به اين قسمت فقط زمان توقف دستگاه مي باشد.
 -7دستگاه خود را هميشه در شرايط بي عيب و نقص نگاه داريد.
 -8قبل از روشن كر دن دستگاه كنترل كنيد كه فردي  ،حيواني  ،شيئي و يا مانعي بار سار راه شاما
نباشد.
 -9دستگاه را در سطحي صاف و مسطح برانيد زيرا استفاده از آن را آسانتر و ايمن تر مي سازد.
جهت باالبردن ضريب ايمني  ،يك پين مسدود كننده در قسمت اتصال بازو نصب كنيد.
-11در هنگامي كه در سراشيبي كار مي كنيد از اينكه تراكتور و دستگاه برداشات از مساير منحارف
نشوند و همچنين سرعتتان در هر مرحله كاري اطمينان حاصل كنيد.
 -11تمام توصيه هاي ايمني مذكور در دفترچه راهنما را كنترل كرده تا آنها را به درساتي و باه طاور
كامل انجام دهيد.
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نحوه سرويس كردن دستگاه
 -1موتور تراكتور براي تمامي مراحل سرويس بايد خاموش باشد.
 -2اعضاي بدن  ،لباس و موهايتان را از قسمت هاي متحرك دستگاه دور نگاه داريد.
 -3نحوه صحيح و مقدار گريس كاري توصيه شده را براي قطعات گريس خور كنترل كنيد.
 -4زماني كه با روغن ديزل موتور  ،روغن هيدروليك  ،گريس و آب بااطري كاار ماي كنياد مراقاب
باشيد زيرا اين مواد از اجزاي شيميايي تشكيل شده كه سرطان زا مي باشند .در صورت تمااس
اين مواد با چشمان شما و يا در صورت بلعيدن آنها سريعا به مراكز بهداشتي مراجعه نماييد.
 -5تمام توصيه هاي مذكور در دفترچه راه نما را كنترل كرده تا آنها را به درساتي و باه طاور كامال
انجام دهيد.
توجه :اين دستگاه نبايد به جاده ها انتقال داده شود و حيطه كاري اين دستگاه در بخشها و زمينهاي
كشاورزي مي باشد.
در سطوح مسطح بيشتر از  31كيلومتر در ساعت نرانيد و در سطوح غير معمول از سرعت خود كاسته
تا در شرايط امن قرار گيريد.
با اداره راهنمايي و رانندگي منطقه خود مشاوره داشته باشيد تا شما را از قوانين محلاي و ملاي آگااه
سازند كه شايد اجازه انتقال دستگاه و تراكتور را در قسمت هاي مشخصي از جاده را داشته باشيد .و
از تجاوز از منطقه مشخصه پرهيز نماييد .و اجازه نامه كتبي جهت اين مورد دريافت نماييد.
نحوه نقل و انتقال توسط كاميون
در صورتي كه شما احتياج به جابجايي دستگاه در يك مسير طوالني داشته باشيد و ناچار به اساتفاده
از وسايط نقليه باشيد  ،اين نقل و انتقال بايد توسط كاميون و يا تريلر انجام شود.

✍

حمل و نق ل توسط كاميون و يا تريلر فقط در مواردي مورد اجرا است كه تمام قوانين منطبق باا

اصول اداره راهنمايي و رانندگي محل باشد و سازمان مذكور از قبل مطلع شده باشد.
در زمان حمل توسط تريلر  ،شما بايد به ارتفاع دستگاه توجه داشته باشيد تا آسيبي به درختان و ياا
عابران نرسد .ارتفاع دستگاه را در صفحه  5چك كنيد.
در زمان حمل و نقل چرخهاي دستگاه را توسط گوه سه گوش و طناب به زمين از طريق قالب هااي
در امتداد دستگاه كمباين مهار كنيد  .دستگاه بايد كامال در درون كاميون و يا تريلر جا شود.
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بخش 3
شناسايي مشخصات فني
شناسايي اجزاي تشكيل دهنده
 -1مابند
 -2پايه مالبند
 -3شافت گاردان
 -4هد بردارنده
 -5غلطك انگشتي هاي بردارنده
 -6مارپيچ ستاره اي
 -7چرخ
 -8دسته تنظيم ارتفاع هد
 -9مكانيزم پشتيبان واحد بردارنده
-11نردبان
-11مخزن حبوبات

✍

نكته :

دست راست و يا دست چپ در اين دستگاه با توجه به صندلي اپراتور تراكتور تعريف مي شود.

 -12پنجره وارسي سليندر پوست كن
 -13خروجي كاه
 -14جعبه تميز كننده و تخليه كاه
-15تسمه متحرك تميز كننده
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-16باالبر حبوبات
 17سطح توزيع كننده
 -18سيلندر پوست كن ( در قسمت زير مخزن قرار گرفته است).

 3-2نحوه عملكرد
برداشت لوبيا و بادام زميني توسط غلطك انگشتي پيكاپ انجام مي شود كه غالف ها را باه قسامت
مارپيچ ستاره اي پرتاب مي كند  ،سپس آنها به غلطك آماده سازي فرستاده مي شوند و در آخر آنهاا
به سيلندر پوست كن فرستاده مي شوند.
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عمل پوست كندن و شكستن غالف در قسمت سيلندر خرمنكوب انجام مي شود .ساوزن هااي روي
مارپيچ اين سيلندر وجود دارد كه ضمن هدايت محصول به عقب باعث شكستن غاالف هاا در طاول
سيلندر شده و از گرفتگي و جمع شدگي محصوالت در سوراخهاي شبكه جلوگيري مي كند .
تيغه هايي مي تواند بر روي قسمت جلوي سيلندر نصب شوند تا عمل برش نخ غاالف هاا را انجاام
دهند ،اين عمل زماني كاربرد دارد كه لوبيا ها داراي انشعابات زيادي هستند.
حبوبات از ميان آشغالگير دور سيلندر عبور كرده و بر روي الك متحارك ماي افتناد بناابراين باعاث
ميشود كه حبوبات خوب از باقي كاه ها جدا شوند.
فن تميز كننده كرات خاك را از حبوبات تميز جدا مي كند و تنها به اين حبوبات اجازه دخول به مخزن
باالبرنده را مي دهد.
در انتهاي الك مخزن كوچكي وجود دارد كه از ميان قسمت حلزوني شكل  ،حبوبات را به مخازن بااز
باال برنده حركت مي دهد.
باالبرنده مسئول بلند كردن دانه ها از مخزن كوچك و گذاشتن آنها در مخازن حبوباات ماي باشاد.
حبوبات منتقل شده به مخزن تميز و آماده كخيره سازي مي باشند .نقل مكان حبوباات توساط تيغاه
هاي باال برنده هيدروليكي انجام مي شود.
مخزن تخليه و تميز كننده بر روي قسمت عقب كمباين بوده و تمام غاالف هااي سابز را از قسامت
پوست كن كخيره مي كند كه پس از پر شدن با پايين دادن در پوش آن تخليه خواهند شد.
چرخها اجازه مي دهند تا هد بردارنده به طور نامنظم با خاك درگير شود و باعث شود تا انگشتي هاي
بردارنده فعال شده و به نزديك ترين نقطه سطح برسد و گياهاني كه در شيار ها هستند را باال ببرد.
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مشخصات فني
DOUBLE MASTER II

لوبيا
بادام زميني
)100-110hp(46,6-82,0KW

حداقل قدرت موتور بر حسب اسب بخار

اتصال سه نقطه PTO
2

سوپاپ هاي كنترل هيدروليكي مورد نياز

165R13

اندازه چرخ جلو

)18.4x30"(opc./opt

اندازه چرخ عقب

3.750 Kg

وزن

كوپلينگ

واحد بردارند
سيستم پشتيباني

چرخها  /فنر ها
1.800 mm
1.500 mm

عرض كار

نوع فنري

قابل تنظيم /w

نوع انگشتي پيكاپ

78

پايه الستيكي
96

تعداد انگشتي ها

سيستم جدا كننده و پوست كن
600mm

هد سيلندر ضربه زننده

2.700 mm

طول سيلندر ضربه زننده

540 rpm

عملكرد

مستطيل 9.5 x30
)mm(opc./opt

نوع و ابعاد سوراخ هاي آشغالگير

گرد  21ميليمتر
سيستم تميز كننده

2,36 m2
هاللي "3/16

الك متحرك تميز كننده سطح
گرد "3/16

نوع و ابعاد سوراخ هاي الك متحرك

گرد 18mm

نوع و ابعاد سوراخهاي الك جدا كننده

قابل نتظيم
700 mm

گردش هوا
ابعاد توربو
سيستم كخيره سازي

قاشقكي

باالبرنده حبوبات

پلي اتيلن 43

مخزن /نوع و تعداد چرخها

يك زنجير مركزي

بست مخزن

 51كيسه  61كيلوگرمي

گنجايش مخزن حبوبات

اختياري

كيسه پر كن

اختياري

لوله تخليه
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3-4

ابعاد دستگاه

مدل DOUBLE MASTER II

بادام زميني

لوبيا

ارتفاع در حالت معمولي كار ( ميليمتر)

4.300

4.300

ارتفاع در حالت جابجايي ( ميليمتر)

3.200

3.200

ارتفاع تخليه ( ميليمتر)

3.200

3.200

طول ( ميليمتر)

6.600

6.600

عرض كار ( ميليمتر)

2.050

1.090

حداكثر عرض ( ميليمتر)

2.450

2.450

بخش 4
شرايط محصوالت
حداكثر عملكرد كمباين برداشت در مزارع به فاكتورهاي زيادي بستگي دارد ،كه مهمتارين آنهاا عباارت
است از :مشخصه هاي معمول زمين  ،مشخصه لوبيا و بادام زميني ،سرعت كمبااين برداشات و رطوبات
زمين.
لطفا موارد زير را به دقت مطالعه نماييد.
مشخصه هاي زمين
يكنواختي سطح
هر چه سطح زمين يكنواخت تر باشد مقدار هدر رفتن حبوبات كمتر خواهاد باود و عمال برداشات بهتار
خواهد شد.
در هر فصل برداشت ،و در زمان آماده سازي خاك  ،عمل تسطيح سطح انجام مي شود.
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اگر سيستم كشت به صورت مستقيم بود بايد احتماالت معمول كاشت را در نظر بگيريد و زمين را مسطح
نماييد .اين عمل مزايايي در بر دارد بنابراين عملكرد هاي آتي را در زمان كاشت تسهيل مي نمايد.

شرايط رطوبت
به جدول زير كه نشانگر رطوبت ايده آل بري بادام زميني و لوبيا است توجه فرمائياد .در صاورت كاشات
لوبيا امكان استفاده از خط انتقال بجاي واژگون كردن غالف هاي يكدست خشك شده وجود دارد.
احتياج نيست تا صبر كنيد كه تمام محصوالت به طور خطي به رطوبت ايده آل و يكدستي برسند تا آنها را
برداشت كنيد .مقدار رطوبت اولين گام برداشت است بنابراين محصوالت به مرور زمان و در طاي مراحال
برداشت خشك خواهند شد .و رطوبت براي اين است كه از شكساتن و هادر رفاتن محصاوالت خيلاي
خشك در آخرين مرحله برداشت جلوگيري شود .
به همين ترتيب  ،زمان نگاه داشتن رطوبت محصوالت براي مدت طوالني متفاوت است .به محا

پدياد

آمدن اثر شبنم رطوبت محصوالت افزايش يافته و مرحله پوست كندن به تاخير مي افتاد .باا توجاه باه
منطقه مرحله برداشت در ساعت  11و  11صبح و يا در ظهر انجام مي شود.
شرايط رطوبت براي پوست كندن:
مرطوبت ساختن

ايده آل

توصيه نمي شود

 18تا % 24

بادام زميني

 19تا % 31

 5تا % 18

لوبيا

زماني كه رطوبت محصول كمتر از  %11است به آن محصولي خيلي خشك گفته مي شود .قبل از برداشت
محصول به رطوبت آن توجه نماييد.
خاك هاي رانشي
زمين هاي كه رانش بيش از  % 11دارند به بازدهي دستگاه لطمه مي زنند .بنابراين از كار در اين شرايط
خودداري نماييد.
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توجه:
مراقب چاله ها و برآمدگي هاي موجود در روي زمين هاي شيب دار باشيد.
توصيه هايي براي برداشت مكانيزه خوب
برداشت مكانيزه خوب توسط آماده سازي صحيح خاك بدست مي آيد.
به اقدامات مهمي كه بايد انجام شود تا بازده محصول را افزايش دهد در زير اشاره شده است:


سعي كنيد تا جايي كه امكان دارد زمين را مسطح نماييد  ،و اضافات طبيعي موجود بر روي زمين
را برداريد.



تركه ها  ،سنگ ها و يا هر مانعي را كه بر روي زمين وجود دارد را مرتبا برداريد.



در كاشت مستقيم كاه ها را طوري در سطح قرار دهيد كه از به هم ريختن ريشاه هااي بلناد در



مزرعه جلوگيري كنيد  .براي مثال ساقه هاي كرت كه بعد از برداشت باقي مي مانند.
از ماندن بقاياي گياهي پس از استفاده از فاروئر جلوگيري كنيد .و باراي جلاوگيري از باه وجاود
آمدن كلوخ از كلوخ شكن و يا هر قطعه اي كه از تشكيل كلوخ جلوگيري مي كند بعاد از كاشات
استفاده نماييد.



مراقب باشيد تا فاروئر را با چرخ گردان ترك نكنيد .پاس از اساتفاده از آن سارعت تراكتاور را
كاهش داده تا از فشار زياد بر روي چرخها جلوگيري كنيد.

مالحظات در مورد حيطه كاري
حيطه كاري كمباين برداشت  DOUBLE MASTER IIبستگي باه شارايط زماين  ،مشخصاه هااي
محصول و تجربيات قبلي كاربر با چنين نوعي از دستگاه ها.
كاربر بايد تا جايي كه مي تواند سريع كار كند  ،زماني مشخصه هاي رطوبت و محصوالت با هم تالقي پيدا
مي كنند  ،سعي نكنيد كه تاثيرات اجرايي دستگاه را دليل بر هدر رفتن محصوالت در زمين بدانيد.
ترجيح داده مي شود كه با سرعت كمتري كار كنيد و هدر رفتن را با محدوديت هاي ايجاد كرده كمتر كنيد.
كارائي دستگاه مي تواند متاثر از سرويس هاي غير ضروري نيز باشد.
آماده سازي مزرعه براي عمل برداشت
لوبيا ها بايد بريده و يا چيده شوند و در رديف هايي روي هم انباشته شوند .اليه هايي با شش تا ده رديف
بسازيد و همين كار را ادامه دهيد .از ايجاد فضاهاي خالي كه يك اليه را طوالني تر كنيد ممانعات ورزياد،
بنابراين اين روش باعث مي شود سيلندر پوست كن براي دوره هاي كوتاهتري از زمان بدون فشاار كاار
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كند كه باعث شكستن و يا هدر رفتن حبوبات شود.اليه ها را از مجاورت سنگها  ،خرده چوب ها و بقاياي
گياهي و هر چيزي كه امكان آسيب رساندن به دستگاه را دارد دور نگاه داريد .
ارتفاع اليه ها را از زمين به نسبت اتصال سه نقطه تراكتور تنظيم كنيد همانطور كه در عكس ( )1نشاان
داده شده است.
عرض ورودي واحد جمع كننده لوبيا و بادام زميني به ترتيب  2151تا  1191ميليمتر است كه به عارض
اليه ها مرتبط است.

بخش 5
آماده سازي دستگاه
 5-1نصب در زمان تحويل
جهت آسان نمودن حمل و نقل دستگاه  ،بعضي از اجزا نصب نمي شوند .زماني كه دستگاه خود را تحويال
گرفتيد نصب اوليه را همانطور كه در زير ككر شده انجام دهيد.

توجه:
براي ايمني شخصي شما و ديگران ،كمباين پيكاپ برداشت را به تراكتور نصب كنيد كه اين كار مطمئن و
ايمن تر خواهد بود.
 -aباالبر مخزن را باز كنيد و آن را باال ببريد و همانطور كه در عكس ( )1نشاان داده شاده باا پايچ آن را
محكم ببنديد.
 -bزنجير مخزن باالبرنده ( )2را كه در نزديكي پنجره در قسمت انتهايي باالبرنده است متصل كنيد.
 -cتسمه گرداننده باالبرنده ( )3را نصب كنيد و امتداد آن را تنظيم كنيد(.نحوه تنظيم تسمه را در صافحه
 32مشاهده نماييد)
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 -dلوله تخليه ( )4را نصب كنيد و مهره هاي آن را همانطور كاه در عكساهاي ( 5و  )6نشاان داده شاده
است محكم ببنديد.
 -eصفحات روكش ها را نصب كنيد و آنها را به صورت بسته در قسمت انتهايي ( )7و كناره ( )8و بااال()9
تنظيم كنيد.
 -fبراي آزمايش مخزن را پر كرده و كنترل كنيد كه آيا مانعي در هنگام باز و بسته شادن وجاود نداشاته
باشد.
 -gكنترل كنيد كه زنجيره بااليي كه از ياطاقان ( )11پشتيباني مي كند به طور صحيح قرار گرفته است.
 -hنردبان كناري را با محكم نمودن تسمه هاي مربوطه با توجه به توضيحات ( 11و  ) 12نصب كنيد.

 5-2كوپلينگ و نحوه تراز نمودن تراكتور
نحوه تراز نمودن
نقش آن حفظ تعادل و كاركرد مناسب دستگاه پيكاپ شماست.
 -aدر صورتي كه تراكتور شما بر روي اتصال سه نقطه خود مالبند دارد ( )1بايد همانظور كاه در دفترچاه
راهنماي تراكتور قيد شده جابجا شود.
 -bدر سطوح صاف و مسطح  ،دسته سگدست را بچرخانيد ( )2تا بتوانيد كمباين پيكاپ را با زمين همتراز
كنيد.
 -cتراكتور را نزديك تر بياوريد .بلندي اتصال سه نقطه ( )1بايد به بلندي سري سايلندر ( )3برساد .اگار
ضروري است ارتفاع اتصال سه نقطه ( )1را همانطور كه در دفترچه راهنماي راه اندازي توضيح داده شده
تنظيم نماييد.
 -dسوراخ اتصال سه نقطه را منطبق نموده و ميله اتصال ( )5را نصاب كارده و توساط بساتي( ()6مايخ
پرچي) آن را قفل كنيد.
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كوپلينگ هيدروليك
 -aبر روي سوپاپ كنترل هيدروليك تراكتور دو خروجي هيدروليك وجود دارد  :يكي براي باالبر پيكاپ ياا
بلند كردن دستگاه و ديگري تخليه مخزن حبوبات مي باشد.
 -bدر پوشهاي محافظ را از روي سوپاپ هاي كنترل ( )1و شيلنگها برداريد.
 -cقسمت انتهايي شيلنگ ها را با فشار به قسمت انتهايي سوپاپ كنترل متصل كنيد.

جابجا كردن شيلنگ هاي هيدروليك
 -aدستگاه باالبر و مخزن روي موقعيت اوليه را نصب كنيد .مخزن جمع شده و باالبر پيكااپ باه وسايله
زنجير به جلو و عقب حركت مي كنند.
 -bموتور تراكتور را خاموش كنيد.
 -cدستگيره هاي كنترل ( )3را به هر دو طرف حركت دهيد تا مازاد فشار دستگاه را آزاد كند.
 -dشيلنگ ها را بيرون بياوريد .بعد از اين  ،تمام درپوشهاي محافظتي را به جاي خود بازگردانيد.
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توجه :
 -1اگر هنوز فشاري در شيلنگ ها وجود دارد  ،اين فشار را قبل از اتصال مجدد آنها آزاد نماييد .اين
عمل مي تواند با فشاردادن انتهاي شيلنگ سوپاپ كنترل بر روي يك سطح تميز انجام شود.
( انتهاي مخزن و يا يك قوطي) ولي مراقب پاشيدن روغن به خود باشيد.
 -2هيچگاه شيلنگ سوپاپ كنترل هيدروليك تراكتور را با فشار داخلي خارج نكنيد.
 -3پاشش روغن زير فشار مي تواند به داخل پوست سرايت كند و باعث آسيب جادي در ساالمتي
شما شود .بنابراين ت خليه فشار قبل از سرويس سيستم هيدروليك امري مهم است .اگر ،عليرغم
در نظر گرفتن تمامي موارد امنيتي  ،مايع به پوست شما سارايت كارد ازكمكهااي اولياه كماك
بگيريد.

 5-3تنظيمات طول شافت گاردان
براي اولين كوپلينگ كنترل كنيد كه طول شافت گاردان درست باشد.
براي تنظيم شافت گاردان ،دستورات زير را اجرا نماييد.
خارج كردن محافظ شافت گاردان
 -aفقط دنباله شافت جلويي كمباين پيكاپ را جدا كنيد.
 -bدستور العمل هاي مورد"  – 7-3سرويس شافت كاردان " در صفحه  26را اجرا كنيد تا بتوانيد محافظ
شافت گاردان را خارج نماييد.

كنترل و تنظيم طول شافت گاردان
 -cتراكتور را به پيكاپ نصب كنيد.
 -dتراكتور را طوري قرار دهيد كه يكي از چرخهاي عقب آن به نزديك ترين نقطه به سر دستگاه برسد.
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 -eكاردان را جدا كرده و ميله ( )1را به  PTOتراكتور و ميله ( )2را به پيكاپ وصل كنيد.
 -fمقاطع شافت گاردان را پهلو به پهلو وصل كنيد و كنترل كنيد كه حداقل فاصله  11تا  15سانتيمتر ( 4تا
 6اينچ) در هر نقطه انتهايي باشد.
اگر فاصله اي كه گفته شد از حد مورد نظر كمتر بود و يا بدون فاصله باود عالمات زده و ميلاه ( )2(، )1و
ميله محافظ ( )3را به يك اندازه ببريد .
 -gدندانه هاي به وجود آمده بر اثر بريدن را توسط يك سوهان صاف كنيد.
 -hميله داخلي و ميله كاردان را گريس كاري كنيد .
 -Iتمام اجزاي شافت كاردان را با توجه به صفحه  26نصب كنيد.

✍

نكته:

در صورتي كه شافت كاردان از يك ميله مربعي شكل و ميله توخالي تشكيل شده است نصاب باياد باه
طوري انجام شود كه قسمتهاي انتهايي همانطور كه در عكس نشان داده شده در يك رديف باشند.
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كنترل زاويه كار
خط مركزي تراكتور ˚ 0است .حداكثر زاويه براي هر شافت كاردان متحرك ˚ 35مي باشد .اگر اين انادازه
بيشتر شود ( براي مثال حركت داده شود)  PTOرا از روي زمين را قطع خواهد كرد.

 5-4آماده سازي مقدمات راه اندازي
 Aدور rpm PTO
در مدت راه اندازي  PTOبايد به طور مداوم  rpm 541باشد.
براي پي بردن به سرعت موتور كه با  PTOدور  rpm 541كار مي كند يا نه  4 ،احتمال وجود دارد:


براي اين عمل كيلومتر شمار را چك كنيد .به مثال توجه كنيد.



چك كنيد شايد اين اطالعات در جدول سرعت قيد شده باشد.



به دفترچه راهنماي راه اندازي رجوع كنيد.



اگر هنوز شك داريد ،از كيلومتر شمار همانطور كه در عكس نشان داده شده استفاده كنيد.

 -Bتعيين سرعت تراكتور
سرعت صحيح حركت تراكتور يكي از عوامل اصلي است كه بر كيفيت نهايي محصوالت برداشت شده به
طور مستقيم اثر ميگذارد .سرعت پيشنهادي حدود  6تا  8كيلومتر در ساعت است.
دور موتور كه قابل كنترل از كيلومتر شمار تراكتور است بايد طوري باشد كه  541 PTOدور باشد .بعد از
اين چك كنيد كه آيا جدول سرعتي با مقياس گرافيكي (همانطور كه در زير به عكاس آن اشااره شاده )
وجود دارد كه بتوان از سرعت در هر دور دنده آگاه شد .در صورت موجود نبودن به دفترچاه راهنمااي
راه اندازي مراجعه كنيد .به عنوان مثال جدول سرعت زير را مشاهده نماييد كه تراكتاور درحاال كاار باه
 PTO rpm 541با موتور  rpm 1811رسيده است.
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دنده اي را انتخاب كنيد كه مناسب سرعت باشد يا به نزديك ترين سرعت مورد نظر برساد و از قاوانين
زير پيروي كنيد:
 -1هنگام برداشت در زمين هاي پهناور  ،سرعت پيكاپ برداشت را كاهش دهيد.
 -2هنگام برداشت در زمين هاي كوچك  ،سرعت پيكاپ برداشت را افزايش دهيد.

 -Cتنظيمات باالبر
مشخصات سگدست
 -1چرخهاي ساكن -جهت حمايت از باالبر در هنگام نصب
 -2انگشتي هاي پيكاپ ( )8تنظيم ارتفاع با زمين
 -3فنر هاي باالبرنده -از وزن باالبر كه بر روي چرخها اضافه مي شود جلوگيري مي كند.
 -4مكانيزم تنظيم فشار فنر هاي حفاظتي
 -5زنجير باالبرنده :از سر طنابي به سيلند هيدروليك ( )7متصل است  .از مياان زنجيار بااال برناده
مي توانيد باالبر را به طور موقت قرار دهيد تا بتوانيد تنظيمات و حركات را انجام دهيد.
 -6زنجير حفاظتي -جهت حمايت در هنگام نصب باالبر در مدت حمل و نقل

از زنجير ( )5براي حمل و نقل و يا جابجايي هاي طوالني استفاده نكنيد زيرا فشار زياد و يا لارزش
ممكن است به سيلندر آسيب برساند
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تنظيمات باالبر
 -aپس از همتراز و درگير كردن كمباين پيكاپ به تراكتور  ،باالبر را در ميان سوپاپ كنترل هيدروليك قرار
دهيد.
 -bزنجير  5را از قالب حفاظتي اش خارج كنيد و آن را با زنجير  6نگاه داريد.
 -cسوپاپ كنترل هيدروليك را هل دهيد تا باال بر را پايين بياوريد،و آن را رها كنيد تا بوسيله چرخها نگااه
داشته شود.
 -dارتفاع باالبر را با چرخاندن محور ( )2نسبت به زمين تنظيم كنيد تا انگشتي هاي پيكاپ ( )8تقريبا 21
تا  41ميليمتر از زمين فاصله داشته باشند .اين عمل را براي هر دو طرف انجام دهيد.
 -eفنر حفاظتي را در ميان سگدست ( )4تنظيم كنيد بنابراين شما مي توانيد دستي باالبر را باال ببريد .

 -Dسيلندر ضربه زن
فشار محوري كم اكسل سيلندر ضربه زن باعث عملكرد باالي آن مي شود .تنها ماورد نصاب در سايلندر
ضربه زن ( )1پين هاي ضربه زننده هستند.
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موقعيت پين ضربه زن

توجه:
هرگز زير مخزن حبوبات قبل از اينكه اقالم امنيتي ( )3را در جاي خود بر روي ميله سيلندر هيدروليك قرار
داده ايد  ،كار نكنيد .پيچ ها ( )4را نيز محكم كنيد.
پين ها ( )2سه موقعيت عملكردي دارند كه به شرايط توليد بستگي دارد .موقعيت ها از قرار زير هستند:
موقعيت يك:
پين ( )2در زاويه ˚ +45به نسبت مارپيچ .كه باعث زمان كمتري در مرحله پوست كندن مي شود .بنابراين
مواد از طريق سيستم سريعتر عبور مي كنند.
در زماني است كه عملكرد محصول لوبيا و بادام زميني پائين است .همراه با حجم كمتري از بوته كه بيشتر
در مواقع خشكسالي است
موقعيت دو:
پين ( )2در ˚( 1موازي) با مارپيچ .كه عمل پوست كندن لوبيا و بادام زميناي را باا سارعتي اياده انجاام
ميدهد و براي مواقعي است كه درجه رطوبت ايده آل است.
موقعيت سه :
پين ( )2در ˚  -45با مارپيچ .زمان بيشتري را براي پوست كندن استفاده مي كند ( زيرا مواد باا سارعت
كمتري به وسيله سيستم عبور مي كنند) از مخلوط شدن حبوبات و كاه هاا كاه در انتهااي مرحلاه ايجااد
ميشود جلوگيري مي كند .براي مزارع بهره زاي لوبيا و بادام زميني انتخاب مي شاود باا حجام بااالي و
رطوبتي ايده آل.

✍

نكته  :كمباين پيكاپ لوبيا

در صورتي كه رطوبت محصول زياد باشدو يا رشته هاي زيادي برخوردار است از  4تيغاه (  )2در سايلندر
ضربه زن حلزوني استفاده كنيد .به اين منظور مهره ها() 6و پين ها را برداشته و بجاي آن تيغه هااي ()5
را نصب كنيد و مهره هاي ( )6همانطور كه در عكس مشخص است ،مجددا ببنديد.
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تنظيم پين هاي ضربه زننده

✍

نكته :

پين هاي ( )2را از سمت جلو به عقب سيلندر ضربه زن نصب كنيد البته موتور بايد خاموش باشد.

مورد موقعيت يك :
 -aپين ها ( )2را شل كنيد و مهره ها ( )6را نبنديد.
 -bهر سه پين ضربه زننده را در حالت مايل قرار دهيد .اولين گروه سه تايي پين ها بايد در حاداكثر
زاويه ˚ +45باشد و مابقي بايد زاويه شان از ˚ 5تا ˚ 5كاهش پيدا كند (.براي مثال ، 35˚، 41˚، 45˚ :
˚. )... ، 25˚ ،31
 -cفاصله بين پين ها ( )2و آشغالگير ( )7را با توجه به دستور العمل هاي زير تنظيم كنيد.

صفحه آشغالگير كمباين پيكاپ لوبيا

صفحه آشغالگير كمباين پيكاپ بادام زميني
مورد موقعيت دو:
 -aپين ها ( )2را شل كنيد و مهره ها ( )6را نبنديد.
 -bتمامي پينها را به طور يكنواخت قرار دهيد.
 -cفاصله بين پين ها ( )2و آشغالگير ( )7را با توجه به دستور العمل هاي زير تنظيم كنيد.
مورد موقعيت سه:
 -aلوال ها ( )2را شل كنيد و مهره ها ( )6را نبنديد.
 -bموقعيت هر گروه از پين هاي سه تايي را تنظيم كنيد .اولين گاروه ساه تاايي پاين هاا باياد در
موقعيت ˚ 1باشد و مابقي بايد زاويه شان از ˚ 5تا ˚ 5افزايش پيدا كناد (باراي مثاال 11˚،5˚ ، 1˚ :
 ).... ،21˚، 15˚،تا زماني كه به ˚ -45برسد  ،اين مقدار را تا آخر به همين صورت نگاه داريد.
بدين وسيله  ،شما مي تواند از منحرف شدن ورودي سيلندر پوست كن جلوگيري كنيد.
 -cفاصله بين پين ها ( )2و آشغالگير ( )7را با توجه به دستور العمل هاي زير تنظيم كنيد.
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فاصله بين آشغالگير و پين ضربه زننده

فاصله از پين هاي ضربه زننده تا صفحه آشغالگير

✍

نكته :

اگر فاصله بين پين ها به نسبت صفحه آشغالگير خيلي زياد است  ،يك الياه كااه ممكان اسات دور
سيلندر بپيچد و باعث شود كه عمل عبور حبوبات با مشكل روبرو شود.
براي اينكه آشغالگير ( )7كامال تميز شود دستورات زير را انجام دهيد.
-aپينها ( )2را شل كنيد و مهره ها ( )6را نبنديد.
 -bدر هر گروه سه تايي از پين ها  ،فاصله بين آشغالگير و پين ها را تغيير دهيد .ابتدا از قسمت جلاو
سيلندر به سمت عقب شروع كنيد و يك فاصله  11ميليمتري بين سه پين اول و  21ميليمتار در ساه
پين بعدي ايجاد كنيد و همين طور تا قسمت جلو ادامه دهيد.

نكته  :در قسمت انتهايي سيلندر  5 ،پين ضربه زننده قرار دهد تا از انحراف در حين
عملكرد جلوگيري شود.
 -cمهره هاي ( )6را مجدد محكم كنيد.
 5-5سيستم تميز كننده
جريان هوا
دو نوع تنظيم بايد بر روي سيستم تميز كننده انجام گيرد :شدت جريان هوا و ميزان خروجي محصول
در الك عقبي (.)1

21

شدت جريان هوا
صفحه تنظيم كننده ( ، )1در باالي الك متحرك قرار گرفته است ،كه وظيفه آن تنظايم شادت تمياز
كردن از طريق مكش هواي فن مي باشد.
مهره هاي ( )3را شل كرده و رگالتور ( )2را جهت تميز كردن كامل آن با كمترين شدت هواي ممكان
تنظيم كنيد .
هر چقدر محكم تر بسته شود  ،عمل مكش با قدرت بيشتري انجام خواهد شد  ،در نتيجه عمل تمييز
كردن بهتر انجام مي شود.
هر چقدر شل تر بسته شود ،قدرت مكش سخت تر خواهد بود بنابراين عمل تمييز كردن نتيجه خوبي
نخواهد داشت.
بعد از تنظيم پيچ ها را محكم كنيد.

الك پيكاپ بادام زميني
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✍

نكته :

در جريان هواي بيش از اندازه فن ممكن است باعث اتالف حبوبات از قسمت تخليه گاه گردد.
الك عقبي
الك ( ) 1آخرين نقطه اي است كه قبل از اينكه لوبيا ها به درون مخزن پاييني حبوبات بروند به آنجاا
منتقل مي شوند .در صورتي كه تلف شدگي حبوبات وجود داشته باشد  ،پيچهاي ( )5محكام شاده را
شل كنيد و آشغالگير را به آرامي بلند كنيد.
در صورتي كه در زمينهاي شيب دار كار مي كنيد از صفحه زاويه دار ( )6استفاده كنيد تا كاه ها به طور
مستقيم به درون مخزن تخليه بريزند.

بخش 6
راه اندازي كمباين پيكاپ

✍

نكته :

 -1اين وظيفه كاربر دستگاه است تا اين اقدامات را در برنامه هر روزه خود جاي دهد.
 -2تمام نكات ايمني را به دقت قبل از اولين راه انداز ي مطالعه كنيد .
 -1قبل از روشن نمودن دستگاه ،كنترل كنيد كه آيا آماده سازي  ،تنظيمات و روغن كاري به درستي
انجام شده است.
 -2دستگاه بايد قبل از اينكه به مزرعه وارد شود روشن شده باشد و با دور مناسب كار كند.
از ورود به قسمت هاي برداشت شده مزرعه خودداري كنيد زيرا سايلندر هااي ضاربه زنناده بادون
محصول كار نخواهند كرد.

✍

نكته :

كارايي سيستم پوست كن بستگي به يكنواختي محصول دارد.
 -3كمباين پيكاپ را با مزرعه همتراز كنيد.
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 -4با توجه به صفحه  15با سرعتي كه از قبل تنظيم شده عمل برداشت را بوسايله تراكتاور انجاام
دهيد.
 -5هر گاه اقدام به انجام مانور كرديد باال بر را باال برده و شافت گاردان را خاموش كنيد.
 -6بعد از پر شدن مخزن حبوبات به طور كامل  ،آن را در جاي مسطحي تخليه كنيد.
حداكثر فاصله بين تريلر و مخزن بايد  511ميليمتر باشد.
 -7با كمباين پيكاپ پر زياد حركت نكنيد چه در داخل و يا در خارج از منطقه برداشت.

بخش 7
سرويس كمباين پيكاپ
 7-1موارد سرويس هاي دوره اي

هر  8ساعت و يا روزانه


تمام قطعات گريس خور را روغن كاري كنيد .صفحه  27و  28را مطالعه نماييد.



تمام زنجيرها را با روغن پيشنهادي در صفحه  28روغن كاري كنيد.



كنترل كنيد كه تمام پيچ ها و مهره ها كامال محكم شده باشند و اينكه قطعات در چاه وضاعيتي
هستند.



تمام قطعات هيدروليكي را وارسي كنيد.



باالبر ،الك متحرك  ،صفحه آشغالگير و فن را كنترل و تميز كنيد.



تنظيم تسمه ها را كنترل كنيد  .صفحه  32را مطالعه نماييد.

هر  51ساعت و يا هفتگي


سطح روغن گيربكس را كنترل كنيد .صفحه  28را مطالعه نماييد.



با توجه به مشخصات ككر شده در صفحه  35تاير ها را تنظيم كنيد.



اگر الزم باشد  ،تنظيمات و كشش تسمه ها و زنجير ها با توجه به صافحات  31تاا  33كنتارل
كنيد.



كشش فنرهاي محافظ را كنترل كنيد و در صورت نياز همانطور كه در صفحه  15قيد شاد آن را
تنظيم كنيد.



به ميله شافت گاردان گريس اضافه كنيد.
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هر  211ساعت و يا هر  511هكتار برداشت


داغ شدن و يا صدا دار شدن ياطاقانها را كنترل كنيد.

هر  1111ساعت يا هر  20511هكتار برداشت


روغن گيربكس را تعوي



توجه :اولين تعوي



كنيد .صفحه  27را مطالعه نماييد.
روغن بايد بعد از  31ساعت كار اول دستگاه انجام شود.

صفحات فنري الك متحرك را در صورت نياز تعوي

كنيد.

بعد از فصل محصول يا يك روز كاري  ،وضعيت سرويس كمباين پيكاپ را كنترل كنيد.


به صفحه  39مراجعه كنيد.

 7-2مراحل گريس كاري
از گريس پيشنهادي زير در تمام قطعات اشاره شده استفاده كنيد .در زمان گريس كاري  ،گريس بايد با
پمپ گريس بكار رود .در مناطق ديگر  ،بايد از برس استفاده شود.
بعد از شيفت كاري اقدام به گريس كاري كنيد و در زماني كه دستگاه هنوز گرم است ،بناابراين گاريس
بهتر به قطعات متحرك جاري خواهد شد.
گريس پيشنهادي
پايه ليتيوم گريس با فشار باال شامل  260˚C ، NGL II Grade :قطره .

كاسه چرخ عقب

سيلندر هاي مخزن ( قسمت هاي انتهايي هر دو)

تميز كردن ياطاقانهاي الك

تميز كردن ياطاقان فن

سري توپي هرزه گرد و ميله گردان سگدست

ياطاقان مياني شافت گاردان
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سيلندر ديلم و ياطاقان ديلم حبوبات

ياطاقان جلويي و هرزه گرد جلويي شافت گاردان مياني

توپي هرزه گرد جلويي

توپي هرزه گرد زير الك

انتهاي شافت گاردان مياني و ياطاقان تخليه دستگاه

كاسه چرخ ثابت و هرزه گرد تنظيم
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 7-3سرويس شافت گاردان
ميله قسمت چهارگوش تنها قسمتي است كه به گريس كاري احتياج دارد .پس از گذشات مادت زماان
توصيه شده در صفحه  23عمل روغن كاري را انجام دهيد .براي اين كار از دستورالعمل هاي زير پياروي
كنيد.
 -aشافت گاردان تراكتور را به طور همزمان به سه قفل ( )1حركت داده و قااب ( )2را باه سامت پاايين
فشار دهيد.
 -bقفل مدور ( )3را از دو قسمت انتهايي بيرون بياوريد تا يكي از ميله ها را بتوانيد آزاد كنيد.
 -cقاب ميله ر ا بيرون بكشيد.
 -dدرون و بيرون ميله را با گريس كيفيت باال گريس كاري كنيد.
 -eقاب ( )4را نصب كنيد و آن را با قفل مدور ( )3ايمن كنيد.
 -fشافت گاردان را در حالت عمودي قرار دهيد  ،و قاب( )2را در يك سو قرار دهيد تا باه موقعيات اولياه
بازگردد .گريس سر پين هاي قاب را تنظيم كنيد كه از قفلهاي مدور خارج شود.
 -gسر قفلهاي مدور را گريس كاري كنيد.

✍

نكته :

 -1از اينكه سه قفل ( ) 3و قاب ( )2كامال قفل شده باشند مطمئن شويد .در صورت نياز جهت اتصال
كمي فشار به قاب وارد كنيد.
 -2قسمت حلزوني شكل شافت گاردان( )5را گريس كاري كنيد.
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 سرويس گيربكس7-4
. يكي در قسمت جلوي دستگاه و ديگري در قسمت عقب دستگاه.در مجموع دو گيربكس وجود دارد
classification –SEA140 : روغن مورد توصيه شركت
توليد كننده
IPRANGA
TEXACO

SHELL

ESSO

PETROBRAS
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مشخصات
Ipirgerol SP SAE 140 (by factory)
Ipirgerol EP SAE 140
Universal EP SAE 140
Multigear EP SAE 85W 140
Multigear STO SAE 85W 140
Multigear LS SAE 85W 140
Meropa EP 320
Spirax AX SAE 85W 140
Spirax G SAE 140
Spirax ST SAE 85W 140
Gear Oil GX 85W 140
Gear Oil GX 140
Gear Oil GX 140
Lubrax TRM-5 SAE 140
Lubrax GOLD 85W 140
Lubrax GL-5 SAE 140
Lubrax GL-5 SAE 85W 140

گنجايش روغن گيربكس
گنجايش هر كدام  1/5ليتر
سطح روغن
سطح روغن بايد به لبه درپوش ( )1برسد و با كمباين پيكاپ همسطح باشد.
روغن

تعوي

-aدرپوش ( )1را به وسيله شيلنگ مكش روغن برداريد.

✍

نكته :

هميشه روغن را پس از يك روز كاري زماني كه روغن هنوز گرم است تعوي

كنيد .اين باعث كارايي

بهتر مي شود و همچنين در صورت وجود گرد و خاك آن را مي زدايد.
 -bگيربكس را با در باز ( )1تا جايي كه تمام محفظه تكميل شود  ،پركنيد.
 -cبراي اينكه عمل پر كردن روغن را آسان تر سازيد  ،از قيفي كه طول مناسبي دارد  ،همانطور كه در
عكس نشان داده شده است  ،استفاده نماييد.
 -dهمچنين گريس خور ( )2را چك كنيد كه قفل نباشد و راه آن را گرد و خاك نگرفته باشد.
 7-5سرويس تسمه
كشش تسمه را و برآمدگي هاي تسمه ها كه با پيكان نشان داده شده را با توجه به توضيحات صفحه
 14كنترل كنيد .
موقعيت كلي تسمه ها را كنترل كنيد .در صورت سائيدگي بيش از حد و يا به وجود آمدن فاصل بايد تسمه
را تعوي

كنيد.

تسمه ها را تميز و دور از هر گونه روغن و گريس نگاه داريد  ،زيرا اين موضوع ممكن است به اتصاالت
تسمه آسيب وارد كند و باعث پوسيدگي زود رس شود.
مشخصات تسمه
 -1تسمه محرك گيربكس متحرك
 -2تسمه محرك باالبرنده مخزن
 -3تسمه محرك گيربكس باالبردنده مخزن
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 -4تسمه محرك فن
 -5تسمه محرك سيلندر ديلم
 -6تسمه محرك قسمت حلزوني شكل در قسمت انتهايي الك(بادام زميني)
 -7تسمه محرك مكانيزم پيكاپ (بادام زميني)
 -8تسمه سفت كن هاي () A
 -9تسمه سفت كن هاي () B
-11صفحه تسمه سفت كن ()C

بررسي ميزان سفتي تسمه
سفتي تسمه را هر هفته با فشار نوك انگشت خود در جايي كه با فلش در عكس نشان داده شده
چك كنيد.
سفتي تسمه هاي ( )4(،)1و ( )5بايد بين  1/8تا  1/2اينچ باشد.
سفتي تسمه هاي ( )2و ( )3بايد بين  1/6تا  2/1اينچ باشد.
نحوه تنظيم
سفتي تسمه ها را با تسمه سفت كن هاي  B ، Aو يا Cكه بستگي به تسمه ها دارد تنظيم كنيد.
در روي تسمه سفت كن  Aشما بايد مهره ها ) (a1را شل كنيد و تسمه سفت كن را با دست بكشيد
،و مجدد تسمه سفت كن را سفت كنيد.
تسمه سفت كن  Bداري يك سوزن و مهره و يك مهره سفت كن مي باشد كاه باراي تنظايم آن ،
مهره سفت كن را بايستي شل كرده و سپس تسمه سفت كن را با مهره سفت كنيد.
صفحه تسمه سفت كن ( ) Cفقط به دستگاه پيكاپ بادام زميناي وصال ماي شاود.جهت تنظايم آن
ضروري است كه پيچ هاي ( ) c1آن را باز كنيد و سپس مهره هي ( ) c2را ببنديد .عمل سافت كارده
تسمه هارا از ميان مهره ها ( ) c3بتدريج و متناوبا انجام دهيد .بعد از تنظيم ،صفحه تسمه سفت كن
( ) Cرا مجدد ببنديد و مهره هاي ( ) c1را محكم كنيد.
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فقط براي مدل  Double Masterبادام زميني

فقط براي مدل  Double Masterبادام زميني

فقط براي مدل  Double Masterبادام زميني
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نحوه تنظيم پولي
تنظيم نبودن پولي ها مي توان پوسيدگي زودرس تسمه شود.
يك خط كش بر روي پولي ها قرار دهيد و آن را كنترل كنيد همانطور كه در عكس نشان داده شده.
 -aتنظيم پولي به وسيله جابجايي شافت گاردان قابل اجرا است.
 -bجابجايي شافت بايد با شل كردن مهره ها از ياطاقان ها انجام شود.
بعد از اين ياطاقانها را مجدد ببنديد.

صحيح

اشتباه
تعوي

تسمه

جهت تعوي

تسمه ها  ،شما بايد تا جايي كه مي توانيد تسمه سفت كن را شل كنيد و آن را بيرون

بياوريد.
هميشه از تسمه هاي اصلي و جديد و با توجه مشخصات ارائه شده توسط شركت توليد كننده
استفاده كنيد.
بعد از نصب تسمه جديد سفتي تسمه را بر اساس دستورات صفحه 28تنظيم كنيد.كنترل كنيد كه آيا
پولي به درستي نصب شده باشد  .به دستورات باال دقت كنيد.

 7-6سرويس زنجير ها
زنجيرها به مراقبت ساده اي نياز دارند تا طول عمر مفيد آنها بيشتر شود.از آنجايي كه محل زنجير ها
محيطي خاك گرفته است بنابراين استهالك آنها نيز باال مي رود.
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تنظيم تسمه
زماني كه زنجير با سفتي مناسب كار نكند  ،باعث فرسودگي زودرس مي شود  ،باعث ايجاد سر و
صدا و يا حتي از جا در آمدن زنجير از چرخ دنده ها مي شود.
فضاي باز زنجير به فاصله بين مراكز دنده بستگي دارد .بنابراين براي زنجيرهاي بلند  ،فاصله
مي تواند كوتاهتر باشد  .با انگشتتان به قسمتي كه با فلش در عكس نشان داده شده فشار ايجاد
كنيد تا بتوانيد سفتي آن را كنترل كنيد.

آن را به وسيله غلطك زنجير سفت كن ()1تنظيم كنيد .غلطك زنجير سفت كن ( )2از نوع چرخ
زنجير مي باشد كه جهت انجام تنظيمات بايد سه مهره ( ) 2aرا شل نموده و دنده ( )2را به
سمت زنجير فشار دهيد  .عمليات را با بسته مهره هاي( ) 2aبه پايان برسانيد.

نحوه تميز كردن و گريس كاري
زنجير را تميز نگاه داريد .هرگاه كه نياز بود آن را با برس و نفت سفيد يا روغن هيدروليك بشوييد.
بعد از اين  ،آن را با فشار هوا و يا به طور طبيعي خشك كنيد.
يك اليه نازك از روغن زنجير مخصوص مثل  MAXLUB ND-03بر روي آن بريزيد.
نكته :از گريس براي چرب كردن زنجير استفاده نكنيد زيرا آن بين فواصل و پين ها نفوك نخواهد كرد
و همچنين باعث جذب بيشتر گرد و خاك مي شود.
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نحوه صحيح نصب دانه هاي زنجير
گيره دانه ها بايد به طور مستقيم روبروي قسمت گردش زنجير باشد.

 7-7سرويس سيستم پوست كن و تميز كننده
هر روز قسمت داخلي دستگاه را به طور كامل وارسي كنيد .در صورت وجود خار و خاشاك در قسمت
آشغالگير  ،الك  ،الك عقبي و آشغالگير محافظ باالبر آن را تمييز كنيد .
دستگاه را با فشار آب هر هفته بشوييد.

الك و آشغالگير كمباين پيكاپ بادام زميني

الك پشتي كمباين پيكاپ بادام زميني
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✍

نكته  :هرگز دستگاه را تا زماني كه جريان كار به پايان نرسيده خاموش نكنيد .اين عمل قدرت

داخلي دستگاه را تا دو برابر كاهش مي دهد.
بعد از خاموش كردن دستگاه آن را تمييز كنيد.
موقعيت الك ها را كنترل كنيد تا صدمه اي نديده باشند.
فن ( عكس زير ) بايد مرتبا تميز شود  ،زيرا گرد و خاك ممكن است تعادل آن را جهت تميز كردن
بهتر بر هم زند و اين عمل را مشكل سازد.
 7-8سرويس مخزن باالبرنده
نحوه كنترل
كنترل كنيد كه آيا مخزن هاي ( )1در موقعيت مناسبي قرار داشته باشند و اينكه مهره هاي بست ()2
به خوبي محكم شده باشند.
همچنين محل حفاظت زنجير چرخ ها ()3را نيز كنترل كنيد كه اگر عالئمي از فرسودگي مفرط يا
ا يجاد فاصله در آن مشاهده نموديد  ،آنها بايد تعوي

شوند تا در هنگام عمل برداشت شما با مشكل

مواجه نشويد .
پوشش هاي وارسي پاييني و بااليي را باز كنيد و مخزن ها را تمييز نماييد.
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نحوه تنظيم سفتي و تمركز
 4مهره ( )4صفحات ( )5در درو طرف باالبر را شل كنيد .
مهره ( )6را در دو طرف بچرخانيد تا بتوانيد تنظيم اكسل بااليي را انجام دهيد.
براي آزمايش سطح باال بر را در موقعيت دور پايين حركت دهيد و موقعيت مخزن ها نسبت به دو
طرف را كنترل كنيد.
ياطاقانها بايد در ارتفاع يكسان باشند در نتيجه تمركز به وجود خواهد آمد.
 7-9تنظيم باد چرخ
تنظيم باد چرخها عامل بسيار مهمي در طول عمر آنهاست.
باد چرخها را چك كنيد و در صورت نياز فشار باد را با توجه به جدول ارائه شده تنظيم كنيد.

چرخهاي عقب
اندازه چرخ

فشار باد
 2( 14.9-28R13بار)  31پوند /متر مربع

چرخهاي جلو
اندازه چرخ

فشار باد
 2( 145/13بار)  31پوند /متر مربع
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 7-11نحوه نگهداري از دستگاه در دوران خواب دستگاه
اين نگهداري بسيار مهم است از اين نظر كه موردي پيشگيرانه مي باشد.
از كمباين پيكاپ خود در مقابل عواملي كه موجب زنگ زدگي مي شود حفاظت كنيد.


تمام اجزاي گريس خور را گريس كاري كنيد.



تمام پس مانده ها و بقاياي محصوالت را كه در اجزاي داخلي و مخزن باقي مانده اند را تمييز
كنيد.



كمباين پيكاپ خود را كامال بشوييد .بعد از اين عمل  ،بگذاريد تا زير آفتاب خشك شود.



جاهايي كه احتياج به رنگ دارد را رنگ بزنيد.



روغن و يا هر محصول مشابه ديگري كه كار روغن را انجام مي دهد به دستگاه بپاشيد.



زنجير ها بايد درآورده شوند و با نفت سفيد يا روغن هيدروليك شسته شوند و سپس با اليه
نازكي از روغن مخصوص زنجير چرب شوند.



خيلي مهم  :هميشه دستگاه خود را جهت انبار كردن در مكاني خشك قرار دهيد و از تابش
نور مستقيم خورشيد و يا بارش باران دور نگاه داريد  .اگر اين اقدامات را انجام ندهيد از آن به
خوبي نگهداري نكرده ايد.



به خاطر داشته باشيد كه دوران خواب دستگاه بهترين دوره براي اقدامات پيشگيرانه مي باشد .
براي انجام چنين كاري  ،شما دستگاه خود را براي برداشت با كيفيت باال در فصل بعدي تضمين
كرده ايد.

پس از اتمام كار  ،به موارد زير دقت كنيد:


تمام پيچ و مهره ها را محكم كنيد.



توضيحات ارائه شده در مورد نحوه تنظيمات دستگاه را كه از صفحه  15به بعد اين دفترچه
ميباشد را مرور كنيد.



دستگاه را براي چند دقيقه حركت دهيد و تمام قطعات گريس خور و زنجير ها را چرب كنيد.



سطح روغن را در چك كنيد و در صورت لزوم آن را پر كنيد.



چرخها را با توجه به توضيحات صفحه  35تنظيم كنيد.

بخش 8
موارد رفع عيب
مشكل

علت احتمالي

حل احتمالي

سيلندر باالبرنده تمام



زمين مزرعه زميني با چاله و ناهماهنگ است.



مزرعه را بايد مسطح سازيد.

محصول را از روي مزرعه



فنرهاي محافظتي واحد باالبرنده خيلي



سفتي فنر را با توجه به دستورات

بلند نمي كند

كشيده شده اند.


سيلندر پيكاپ نسبت به زمين خيلي باال رفته
است.

صفحه  17تنظيم كنيد.


ارتفاع سيلندر را با توجه به
دستورات صفحه  17تنظيم كنيد.
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محصوالت برداشت شده



انگشتي هاي پيكاپ با زمين در تماسند.



واحد پيكاپ را با توجه به دستورات

داري شن و خاك زيادي

صفحه 17در ارتفاع مناسب قرار

هستند.

دهيد.


فنر هاي باالبر بيش از اندازه شل هستند.



مزرعه پر از ريشه هاي گلي است.



مزرعه خيلي خشك است (.رطوبت كمتر از



واحد پيكاپ را با توجه به دستورات
صفحه 17در ارتفاع مناسب قرار



دهيد.
اگر لوبيا و يا بادام زميني بيش از
اندازه خشك هستند ،مقدار زمان
پوست كندن را كاهش دهيد و در
زمان پردازش پوست كن از ورود
ريشه هاي گلي جلوگيري كنيد.

غالف و يا حبوبات در حين
باالرفتن هدر مي روند.



)%8

زماني محصوالت را برداشت كنيد
كه مرطوب ترند.



سرعت حركت را كاهش دهيد.



حجم محصوالت را از طريق پخش
كردن كاهش دهيد تا آنها به بيرون
پخش نشوند.


هدر رفتن غالف و يا



صفحه آشغالگير خيلي كثيف مي باشد.

حبوباتي درون مخزن كاه



لوالي ضربه زننده در انتهاي سيلندر كمي

صفحه آشغالگير را با توجه به صفحه

سفت است.

19تنظيم كنيد.

كه تازه پوست آنها كنده
شده است .



زمان براي پوست كندن كافي نيست.



مزرعه خيلي بزرگ است







فاصله بين لوالي ضربه زننده و

سيستم پوست كن را كامال تمييز
كنيد.



آخرين لوال را با توجه به صفحه 19
و بر طبق آخرين موقعيت (سوم)
تنظيم كنيد .



با تنظيم لوال هاي ضربه زننده و با
توجه به صفحه  19زمان بيشتري
صرف پوست كندن كنيد

حبوبات در قسمت مخزن
فن هدر مي روند.





سرعت حركت را كاهش دهيد.

در قسمت صفحه باز شونده فن روزنه اي به



پوشش كنترل هوا را اصالح كنيد.

وجود آمده.



سرعت  PTOرا تنظيم كنيد.

سرعت  PTOتراكتور بيش از rpm 541
مي باشد.

حبه هاي لوبيا و يا غالف



هاي بادام زميني مي
شكنند.



لوالهاي ضربه زننده خيلي به صفحه



فاصله بين لوالهاي ضربه زننده و

آشغالگير چفت شده اند.

صفحه آشغالگير را با توجه به صفحه

وقت زيادي صرف پوست كندن مي كنيد.

19تنظيم كنيد.
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سرعت  PTOتراكتور بيش از rpm 541



مي باشد.


محصوالت موجود در زمين خيلي كوچكند.

با توجه به صفحه  19زمان پوست
كندن ران كاهش دهيد.



با توجه به صفحه  17سرعت PTO
را تنظيم كنيد.



مقدار محصوالت بادام زميني را در
مزرعه بيشتر كنيد و سطح كشت آن
را افزايش دهيد و يا سرعت حركت
را بيشتر كنيد.

بخش 9
كمكها
 9-1شماره سريال دستگاه
كمباين پيكاپ با شماره سريال شناخته مي شود كه به ما اجازه مي دهد تا ثبت دقيقي از موارد تغييرات
قطعات و اجزاي سازنده آن را داشته باشيم .اين شماره سريال بر روي صفحه ( )1حك شده است كه در
قسمت سمت راست سر دستگاه نصب شده است.

در اين مستطيل شماره سريال دستگاه خود را بنويسيد.

38

✍

نكته :

 -1هر گاه با اين شركت جهت هرگونه كمك تماس گرفتيد ما را از شماره سريال  ،مدل و شماره
شناسايي ( )1دستگاه خود مطلع نماييد.
 -2در زمان تعوي

قطع ات  ،هميشه از قطعات اصلي استفاده كنيد .زيرا تنها قطعات اصلي با توجه

به مشخصات دستگاه ساخته شده اند و تمامي آنها از مواد و مشخصه ها و كيفيت كنترل شده
برخوردارند .

 9-2موارد گارانتي
موارد توضيح داده شده در اين دفترچه راهنما تحت پوشش شركت  Colomboمي باشد و اين موارد را
به مدت  6ماه از زمان خريد ( قيد شده در فاكتور) به مشتري اول اين محصول كه صورتجلسه راه اندازي
دستگاه را تائيد كرده باشند ،داراي تضمين مي باشد.
تمامي خدمات انجام شده خارج از زمان گارانتي بايد توسط نمايندگان هر منطقه اي كه مسئول فروش
محصوالت اين شركت هستند و فرم درخواست خدمات پس از فروش را تكميل كرده اند  ،بايد انجام
شود.
اين شركت مسئول محصوالت و قطعات و اجزاي تشكيل دهنده اي كه توليدي  Colomboنيست
نميباشد مگر اينكه ثابت شود نقص وارد شده در نتيجه نقصان قطعات اين شركت بوده است.
جهت برخورداري از خدمات گارانتي بايد فرم راه اندازي و گارانتي و خدمات پس از فروش تكميل گردد و
سپس به آدرس شركت  Colomboبخش خدمات پس از فروش ارسال شود.
خدمات در صورت موارد زير تعلق نمي گيرد:
 -1عيب و نقص به وجود آمده در نتيجه استفاده غير صحيح و يا عدم توجه كاربر به مسائل ككر
شده در دفترچه راهنما باشد.
 -2در صورت تعوي

تجهيزات  ،در صورت به وجود آمدن نقصي كه مسبب آن تعميرات توسط

شخص غير مجاز و يا قطعات غير اصلي كه مورد تائيد شركت نيست.
 -3عوامل و يا حوادث طبيعي
 -4اگر شركت  Colomboپس از گذشت  61روز گواهي تحويل دستگاه توسط خريدار را دريافت
نكند تمام موارد گارانتي غير مجاز مي باشد.
تمامي موارد خدمات پس از فروش بايد توسط نمايندگان مجاز انجام پذيرد .تمامي هزينه هاي سفر
متخصص فني در صورت سفر جهت تعمير و راه اندازي دستگاه به عهده مشتري خواهد بود.
قطعات تعوي

شده و يا آسيب ديده بايد به شركت بازگردانده شود.
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