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 نامه ضمانت .1
 .در زمان تحويل گرفتن بررسي شود كه ماشين و لوازم جانبي آن كامل و بدون آسيب ديدگي باشند

  مدت ضمانت- 2,1
 راهنما دفترچه دراين مندرج هاي دستورالعمل پيروي از در صورت عدم ، كاالعرضه شرايط طبيعي مقررات بر عالوه

 .ضمانت نامه از اعتبار ساقط مي شود

 مقدمه .2
 FXD-DT و FXDهای مدل ركاءقطعات يدكي و دستورالعمل استفاده و نگهداري نشاشرح ر اين دفترچه راهنما د

  و تنها زماني عمل ميمي باشد با چرخ هاي محرك اتوماتيك بوده و انتقال نيرو اين نشاكار نيمه .توضيح داده شده است
 يا دو اپراتور حضور داشته  و در هر واحد نشاكار يكتراكتوري مجهز به سه نقطه اتصال متصل شده باشدكند كه به 

، زيرا دستگاه تنها زماني به درستي اين دفترچه راهنما عمل شودتوصيه ميشود طبق دستورالعمل هاي .باشند
 .عمل ميكند كه از آن به طور صحيح استفاده و مراقبت گردد

 ممكن است باعث افزاريش  در اين دفترچهاستفاده كردن از ماشين بدون رعايت دستورالعمل هاي فهرست شده
 .مشكالت، عدم عملكرد صحيح و كاهش عمر مفيد ماشين شود

 .ندارد  هادستورالعمل اين رعايت عدم و انگاري سهل درقبال مسئوليتي هيچگونه توليدكننده

  فنياطالعات .3

 1.شكل 
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 عالئم و نشانه ها .4

 
 :هشداردهندهنشانه هاي 

 .بخوانيد دقت با را  هادستورالعملاهنما و  ردفترچه كار،به  شروع از قبل -1

 .كمك بگيريد دفترچه از و كرده متوقف را دستگاه نگهداري، و تعمير هرگونه انجام از قبل -2

 : خطرناكعالئم

 و) حالت تراسپورت(، دستگاه را بيش از حد بلند نكرده  دستگاه قرار دارندصندلي هاي اپراتورها روي  در زماني كههرگز -3
 .ه مكان ديگر و يا در جاده حركت نكنيداز مكاني ب

 :نشانه هاي راهنمايي

 جرثقيلنقاط اتصال  -4

 محل هاي روغن كاري -5

 محل هاي گريس كاري -6

 جرثقيل .5
 برخوردار  مورد نظركافي براي كار ازظرفيت غيره و هازنجير ، هاطناب ، هاقالب ، باالبرچرخدنده كنيدكه چك - 1,5

 .) شودمراجعه و جدول وزن ها و اندازه ها طالعات دستگاهوزن مشخص شده بر قاب ابه  (باشند

 .كنيد ثابت 3 شكل در شده داده نشان محل در را غيره و زنجيرها طنابها، ها، حلقه - 2,5

فرد غير  هيچ و افتد نمي اتفاق انحرافي هيچ كه كنيد حاصل اطمينان حتما و رده راه اندازي كآهسته بطور را جرثقيل - 3,5
 .ندارد وجود كار منطقه در متخصصي

 2.شكل

! 
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 نواحي وارد  دليلييچبراي ه  ووجه هيچ به دستگاه ناگهاني سقوطبه دليل احتمال  و بمانيد ايمن محدوده در - 4,5
 .نشويد خطرناك

 حمل و نقل .6
و جاده  اهبزرگرحاكم در  قوانين در مندرج مورد ديگر هر و اندازه ظرفيت، به لحاظ استفاده مورد نقليه وسيله كه كنيد بررسي

 .باشدمناسب 

و با طناب يا وسايل ديگر كامال محكم كنيد تا از   وسيله نقليه فراتر نرودعرضي مقطعماشين را در حالتي قرار دهيد كه از 
 .حركات كنترل نشده جلوگيري شود

 ازعوارض پيشگيري و ايمن استفاده مقررات .7
بخوانيد، به ويژه دستورالعمل هاي مربوط به حفاظت در قبل از استفاده از ماشين تمام دستورالعمل ها را  - 1,7

 رعايت عدم يا دستگاه درسته نااستفاد از ناشي خسارات قبال در مسئوليتي هيچگونه توليدكننده .برابر صدمات فيزيكي
 .ندارد  هادستورالعمل اين
 پرسنل ديگر و كارمندان اطالع به  رادفترچه دستورالعمل هاي مندرج در اين كه است مالك يا مدير دستگاه وظيفه اين

 .)اين يك الزام قانوني است(  برساند
 . نماييدتوجه دستگاهروي  و راهنما دفترچه اين در شده داده نشان خطر نمادهاي به - 2,7
  مي باشدو تراكتور خاموش ي زميني كه دستگاه روتنهادر حال بايد دستگاه بر روي كار هرنوع يا تعمير تنظيم، - 3,7

 .نجام شودا

 
 3.شكل 
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 باالبر واحد يك  مجهز بهو  )ببينيد را استفاده مورد مدل به مربوط فني اطالعات( كافي قدرت  باتراكتوريك  به را  دستگاه- 4,7
 .كنيد متصل هاتراكتور يها استاندارد مطابق

 .كل قابل حركت رارعايت كنيد روي محور و وزن مجازحداكثر وزن 
 .شود جلوگيري بروز خسارت از تا داشته باشيد را دقت حداكثر دستگاه، كردن داج و اتصال هنگام - 5,7
 . بيمار رانده شودويا افراد توسط افراد غيرمتخصص يا بدون گواهينامه رانندگي موكدا ممنوع است كه تراكتور - 6,7
 .نكنيد كار است ترك حال در تراكتور وقتي را  اپراتورصندليهرگز  - 7,7

 و سوئيچ را از فعال كردهترك كردن تراكتور، واحد باالبر را پايين بياوريد، موتور را خاموش كنيد، ترمز موقعيت پارك را     قبل از 
 .پنل كنترل خارج كنيد

 تاثير مي به دنبال خود مي كشد و يا  مي كند حمل كهادواتي از  و ثبات تراكتور ترمزفرمان، به ياد داشته باشيد كه  - 8,7
 .پذيرد

 .مورد نظر رعايت شود كشور بزرگراه جاده و قوانين كه است الزم ها جاده در رانندگي هنگام - 9,7
 .دهيد قرار قفل موقعيت در را هيدروليك كنترل اهرم ، كه دستگاه باال برده شده استدر حالي ، ترانسپورتهنگام - 10,7
وط به مرب هاي صندلي روي است زمين روي بر دستگاه و است خاموش و ثابت تراكتور كه زماني تنها بايد اپراتورها - 11,7

 . )A.4شكل  (بگذارندبر پايه مخصوص  را خود پاي و گيرند بجاي خود
 قرار  ها صندليروي اپراتورها و سه نقطه بند باال است كه حالي در جاده در يا و ديگر مكان به مكاني از   حركت

 ممنوع آن پياده شدن از است، نگرفته قرار زمين روي بر يا و است حركت حال در ماشين اگر .دا ممنوع مي باشديكادارند، 
 .است

 و فضاي كافي براي شوند مي نگهداري مناسب  هايمحافظ توسط) غيره و موزع ها -هازنجير -  هاچرخ (متحرك قطعات - 12,7
 در عمليات حين در است ممكن رازي، به هيچ وجه لباس گشاد نپوشيد . ايجاد شده استه شدنجلوگيري از خطر شكست

 قطعات چرا كه ،بنماييد راه توج حداكثر كردنكار حال در و در هر صورت  گير كندشده داده توضيح باال در كه هايي بخش
 .هستند خطرناك ذاتي طور بدستگاه متحركه

 جدا نگهداري و تعمير يا و تنظيماتم به دليل انجا  را آنهااگر. جدا نكنيد را اند شده نصب كه حفاظتي و ايمني قطعات - 13,7
 .شوند نصب خود درست جاي درمجددا  كه كنيد حاصل اطمينان، كرديد

 يدكي قطعات از ، تنها تعويض نماييد لزوم صورت در را آنها و كنيد بررسي اي دوره صورت به را حفاظتيقطعات كارايي  - 14,7
 .شود مي تأمين آن جازم نمايندگي يا سازنده توسط كه استفاده نماييداصل

 .خواهد بود پاسخگومالك يا مدير  ، يا مشكلبروز حادثه درصورت : دهيدن اجاره بدون مهارت افراد به را دستگاه - 15,7
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 اتصال به تراكتور .8
 .راكتور متصل شودت بايد روي زمين صاف به دستگاه - 1,8
 . دستگاه باشد سه نقطه از نوع سازگار آن باتچك كنيد كه اتصاال - 2,8
 در تراكتور كه زماني تنها و، دو قرارنگيريد اين بين مرحله اين در باشيد مراقب تراكتور را به سمت ماشين بياوريد، - 3,8

مناسب را وارد  1 اتصال را با گيره هاي مربوطه محكم كنيد و پين ايمني نقطع سه .كنيد تصلا اقدام به است، ايستاده حالت
 .)5شكل  (كنيد

 قرار تراكتور با موازي دستگاه تا زمانيكه ردهك كنترلرا ي جانبانحراف   سه نقطه بند،كننده تثبيتاي زنجيره از استفاده با - 4,8
تنظيم دقيق زماني است كه وقتي دستگاه را توسط سه نقطه بند بلند كرده و پايين مي گذاريد،  .)B.5شكل  (گيرد

 .رار بگيرنددو چرخ انتقال نيرو همزمان روي زمين ق
 .)A.5شكل  (كنيد تنظيم، قرارگيرد صحيح زاويه در دستگاه جايي كه اتصال تا را سوم نقطه اتصال بازوي - 5,8
 .)6شكل  (دقراردهي شده داده نشان 6 شكل در كه همانطور را تكيه گاه پايه ،در صورت امكان - 6,8

  جداكردن از تراكتور .9
 .موار بروي زمين قرار دهيدتنها در يك منطقه صاف و ه رادستگاه  -
 .ايين بياوريدپدر صورت امكان پايه تكيه گاه را  -
 .دنمان مي باقيثابت  تجهيزات كه كنيد حاصل اطمينان -
 .قرار نگيريد تراكتور دستگاه و بين  باشيد مراقب، را جدا كنيدثابت اتصاالت و ها پين -
 .است ثبات با چيز همه كه كنيد حاصل اطمينان ،احتمالي موارد تمام گرفتن نظر در با -

 4.شكل
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  قابل انتقالانواع نشاء .10
 ، مخروطي يابا ريشه هاي ساده ، ريشه لخت و قلمهگلخانه اي گياهان تنباكو، گلها، ،سبزيجات نشاء كاشت براي كارءنشا اين

 با نشاء براي .كنيد مشاهده را 7 شكل در شده داده نشان ابعاد نتايج، بهترين براي .)7شكل (است شده توليد مكعبي، هرمي
 .كنيد مشورت توليد كننده با مستقيم طور به ،ديگر هاي اندازه

 سانتي متر و اندام هوايي 14ريشه نشاء چغندرقند بايستي حداكثر :  چغندرقند  نشاءابعاد و اندازه - 1.10
در صورت . تر باشد ميلي م25 الي 7قطر طوقه نيز بايد بين .  برگي باشد4 يا 3 و  سانتي متر7 الي 6حدود 

تجاوز ابعاد و اندازه نشاء از حدود ذكر شده، به نسبت احتمال بروز خطا و انحراف از كشت مطلوب افزايش مي 
لذا موكدا توصيه مي شود با مشورت با كارشناسان زراعت منطقه و درنظر گرفتن زمان انتقال مناسب . يابد

به تهيه خزانه نشاء با تراكم باال و بصورت مكانيزه و در كنار  روز قبل از انتقال، نسبت 60 الي 45نشاء، حدود 
خطا و رسيدن به كشت مطلوب بسيار اين امر در كاهش هزينه هاي جانبي و بروز . مزرعه اصلي اقدام شود

 .حائز اهميت است

 سيني نشاء .11
 : دارد وجودنيز  سيني ازي ديگر انواع. شود مي عرضه معمول طور باست شده داده نشان A.8 درشكل همانطوركهسيني 

 )B.8شكل  (جعبه نگهدارنده متمايل -

 )C.8شكل  (و خاك توأم براي گياهان با ريشه سيني -

 . بايد تمام گياهان از مخزن خارج شوندترانسپورتهنگام !!! توجه 

 5.شكل

A.5.شكل

 6.شكلB.5.شكل
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 زمين .12
 و شده آماده تسطيح  ادوات خاكورزي وبا بر اساس عمق مورد نياز و مطلوب نشاء، كه كنيد كار يزمين در شود مي توصيه

 .گردد فشرده سطح روي بر كمي و شده خرد كافي اندازه به بايد خاك .عاري از سنگ و كلوخه باشند
شود كه به سختي به كيفيت مطلوب و خوب  ، زيرا اين امر سبب مينكنيد فشرده كار بسيار يا سست بسيار زمين در
 .كاري برسيدءنشا

 .ه نكات ايمني توجه نماييد زياد ببا شيب زمين روي كار درحين
 

 
 

 

 ااپراتوره .13
 .بنماييد 12,7 و 11,7  بندهايدر ايمني مقررات به اي ويژه توجه -
 .استفاده كنند) همانند شلوار كردي( اپراتورها نبايد از لباس هاي گشاد -
هرگونه وسيله جانبي     براي رسيدن به كيفيت مطلوب نشاءكاري نياز به تمركز و دقت زياد است لذا استفاده از -

 . اكيدا ممنوع است... نظير تلفن همراه و 
 . سال انتخاب شوند35 تا 18 پيشنهاد مي گردد اپراتورها از بين افراد بين سنين -
 راه اندازي و آموزش اوليه دستگاه به عهده فروشنده بوده كه اين آموزش به مالك يا مدير دستگاه و اپراتورهاي -

 اندازي ارائه خواهند شد و شخص آموزش گيرنده موظف است كليه آموزش ها را در صورت تغيير اوليه زمان راه

8.شكل

 7.شكل
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 اتخاذ شود تا از تغيير اپراتورها اجتناب لذا پيشنهاد مي گردد حتي االمكان ترتيبي. اپراتور به وي منتقل كند
 .گردد

 راننده تراكتور .14
 .بنماييد 12,7 و 11,7 بندهاي در ايمني مقررات به اي ويژه توجه
 . تصميم گرفته و هماهنگي كنيد"توقف" و "شروع" عالئممورد در) ها (اپراتور با كاربه  شروع از قبل

حداكثر . را در كمترين دور ممكن نگه داريدموتور ، ، سرعت مناسب را تنظيم كنيددنده تغيير سيستم كاهنده و از استفاده با
 . كيلومتر در ساعت مي باشد1 الي 0,8سرعت پيشنهادي 

 به درستي عمل مي كامال كن خفه و شود نمي هدايت اپراتورها سمت به تراكتور خروجي گازهاي كه كنيد حاصل اطمينان
 بين ارتباط نتيجه در تري كار كنيد و محدود صداي و باسر اين امكان وجود دارد كه فوق،  هايدستورالعمل از پيروي با . كند
 .تر خواهد بود  راحتتراكتور راننده و اتورهااپر

 .توصيه مي شود فقط يك نفر بعنوان مدير دستگاه و اپراتورها، وظيفه هماهنگي با راننده تراكتور را به عهده بگيرد
 .خودداري كنيدجدا به سمت عقب  حركتاست از  زمين روي بر كارءنشا هنوز زمانيكه-

 عملكرد اپراتورهاي دستگاه .15
 در مورد تراكتور راننده با .)B.9شكل  (دهيد قرار و روي انگشتي ها گيره ها در صحيح بطور وشته بردا سبدها از را نشاءها
 .به توافق برسيد ،كند فراهم مي را باال دادن وظايف انجامدرست  براي كافي زمان كه ،كاري سرعت

كنترل به صورت بصري بلحاظ عمق، استقرار و فواصل كاري را به طور مداوم كيفيت نشامدير دستگاه يا نماينده اپراتورها بايد 
 . و اقدامات اصالحي الزم را انجام دهيدرده علت را پيدا ك عالمت توقف بدهد تا بتوانيد، و در صورت مشاهده ناهنجارينموده

 ءعمق نشا .16
قسمت فلش خورده  .)A.9شكل  (ردگي قرار يالستيك گيره از خارج سمت به بايد قصد كاشت آن را داريد كه ريشه از قسمتي

. اين شكل، بخشي از نشاء است كه در خاك قرار خواهد گرفت و مابقي تحت عنوان اندام هوايي، بيرون از خاك خواهد بود
نشاءهاي ريشه لخت همانند چغندرقند، تنظيم ميزان  البته در مورد .شود مي تعيين طريق اين به معموال صحيح عمق

 . نقطه بند، چرخ هاي جانبي و شكافنده نيز تاثير گذار خواهند بودباز و بسته بودن سه
شكل  (موجود مختلف هاي موقعيت با شود، مي كاشته كه اي ريشه طول به توجه با ،)A.10شكل  (شكافندهعمق كاري 

B.10( است سازگار. 
 . را بيشتر از مقدار نياز پايين ببريدشكافندهتوصيه نمي شود كه 
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درقند، بيلچه هاي پشت چرخ هاي تثبيت را با حركات  عمودي و دوراني به گونه اي تنظيم كنيد كه بدون در نشاءكاري چغن
اين امر به استقرار بهتر و جلوگيري . نشاء خراب شود، ميزان كافي خاك روي اندام هوايي ريخته شود عمودياستقرار اينكه 

 .از تعريق بيش از حد نشاء جلوگيري مي كند
 . تا رسيدن به عمق و استقرار عمودي مطلوب باعث راندمان بيشتر نشاءكاري و زراعت خواهد شد صبر و تحمل-

 

 بسته شدن گيره .17
 انداختتاخير به  يا و پيش توان زمان بسته شدن آنها را  ميد،نشو مي ه شدن گيره هابست باعث كه ييراهنماها تنظيم با
 ):C.10شكل (
 .مت باال حركت دهيد براي پيش افتادن راهنما را به س-
 . براي به تاخير انداختن راهنما را به سمت پايين حركت دهيد-

  در مرحله كاركارء نشايونيت هاي .18
زمين قرار  به نسبت افقي كار را در يك موقعيتءنشا) 11 شكل (محرك چرخ تنظيم دستگاه از استفاده با - 1,18
 .)A.11شكل (دهيد
 .)12شكل  (باشد داشته وجود واتصال ميله توقف بين سانتيمتر 2 حدودرد نوسان فضاي كه كنترل كنيد - 2,18

 .تنظيم تعليق هر يونيت نشاءكار بر اساس ناهمواري هاي زمين با اين روش صورت مي پذيرد 

10.شكل 9.شكل
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 كاريءفاصله نشاتنظيم  .19
 25فريمي حداقل براي نمونه دو ) 13شكل  ( سانتي متر50براي نمونه تك فريمي حداقل  : فاصله بين رديف ها - 1,19

 ).14شكل () DT(سانتي متر 
 

يونيت ، )A.15شكل  ( را شل كنيدي كرپي يونيت ها، پيچ هاكنيد پاك ديگر كثيفي يا خاك هررا از  قاب و ضلعي شش محور
 انجام يفلز اشياء بوسيله يا  كاريچكش با را عمليات اين .آن را در امتداد قاب بلغزانيد، دهيد قرار دلخواه فاصله در راها 

 .شود دستگاه اجزاي به جدي آسيب باعث تواند مي زيرا ندهيد،

 

 نشاءها فاصله بين - 2,19

 :آيد ميدست به نصب، قابل موزع سه براي كه دهد مي نشان را هايي فاصله) 16 شكل(جدول 

 .سانتيمتر 80 حداكثرو  سانتيمتر 23حداقل  گيره 10 با استاندارد موزع) A.16شكل(

 .سانتيمتر 55 حداكثرو  سانتيمتر 18حداقل  گيره 15 با ويژه موزع) B.16شكل(

 .سانتيمتر 40 حداكثرو  سانتيمتر 13حداقل  گيره 10 با پيشرفته موزع) C.16شكل(

 گيره اي استفاده شده كه جدول مخصوص آن 7الزم بذكر است براي نشاءكارهاي مختص چغندرقند از سيستم موزع 
 . استروي دستگاه نصب شده

12.شكل 11.شكل

14.شكل 13.شكل 15.لشك
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 و مقررات ايمني را رعايت كنيدو به دست آوردن مسافت هاي مشخص شده، )G.17شكل (براي تعويض چرخ دنده هاي موجود 
 :به صورت زير عمل كنيد

 . ببنديدرا) F.17شكل (چرخ عمق تنظيم پيچ ،زنجير كشش كاهش براي-

 .برداريدرا) A.17شكل (پوشش ،)B.17شكل (مهره ها پيچاندن با -

 . بگيريداست آن روي بر هنوز كه زنجيري با را) C.17شكل (كشش قطعه زنجير، كردن باز نبدو -

 .زنجير را به سمت خارج چرخ دنده هاي پايين و باال حركت دهيد -

 .كنيد آزاد تدريج به را سفت كنزنجير  -

 يا جدول تعبيه )16شكل  (جدول طابقم را آنها كنيد، عوض) D.E.17شكل(  تثبيت كنندهپيچهاي پيچاندن با را ها دنده چرخ -
 .قراردهيدشده روي دستگاه 

 .)C.17شكل  (ايد داده قرار سفت كن  زنجير يرو بر درستي به را آن كه شويد مطمئن و كنيد تنظيم را  موقعيت زنجير-

 .گردانيد باز آن اوليه موقعيت به را عمق تنظيم اهرم و ببنديد راكاور  -

 
 16.شكل 
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 چرخ هاي محرك .20
 تراكتور سه نقطه بند .كاري عمل كنندءنشا تجهيزات  تادر تماس مداوم با زمين باشند بايد محرك هاي چرخ كار، طول در

 .گيرند قرار مناسب محرك به صورت هاي چرخ و كامال پايين آورده شود بايد

  بازكن شيارعمق .21
 :كنيد عمل زير شرح به ،نفوذ شيار بازكن افزايش براي
 )C.18شكل (بكشيد را تراكتور سوماتصال  نقطه تنظيم قابل بازوي - 1,21
 .)B.18 (كنيد وارد  فنر به بيشتري فشار  تا)A.18شكل (كنيدرا محكم اهرم تنظيم فنر  - 2,21
 .دهيد انجام معكوس جهت در را فوق عمليات ، عمق شياركاهش  براي- 3,21

  تراكتوراندازه .22
 نيز را زمين سطح معموال ،شود عالوه بر اينكه باعث فشرده شدن زمين مي زمين روي بر تراكتور هاي چرخبجا مانده از  اثر

 سانتي 12-10 به كمتر از كاريءنشا مانع از كاهش فاصله تراكتور، اندازه يا و رديف بين فاصله تنظيم با .دهد مي كاهش
 .)19شكل ( متر از اثر چرخ ها شويد

 

 17.شكل
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 تجهيزات جانبي .23
  قرار).A.20شكل (كنيد تنظيم دلخواه فاصله به راماركر  است شده داده نشان) 20 (شكل در كهر همانطو: ماركر - 1,23
 و دهيد انجاماست  ثابت دستگاه در حالي كه را عمليات اين .شود نجام ميا دستيبه صورت  بلندكردن و زمين روي بر دادن

  .ندارد وجود نظر مورد منطقه در هيچكس كه كنيد حاصل اطمينان
 مراقب بيشتر مانور درحين ،دليل همين به؛ يابد مي افزايش دستگاه ابعادكلي است، شده نصب جانبي لوازم اين گاميكههن

 . كنيدباز  در صورت لزوم راماركرجاده  در سفر از قبل و باشيد
 )بصورت پيش فرض نصب نيست (تجهيزات آبياري - 2,23

 باو ) سانتي ليتر 20 تا 0 تقريبا از (نشا هر براي آب مقدار و يره ايگ وعن عزمو با؛ را ممكن مي كندء در محل نشاآبياري 
 43 از بيش گياهان بين فاصله زمانيكه آب توزيعدر  دقيق هماهنگي حفظ براي. شودمي تنظيم )A.21شكل (قطاع از استفاده

 وسيله به تنها بايد) C.21شكل (زل نالوله از استفاده با آب ).B.21( دهانه اهرم مربوطه را تنظيم كنيد است سانتيمتر

18.شكل

 19.شكل
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 مي مكانيكي جدي آسيب و صحيح نقص در عملكرد باعث فشار تحت آبياري .برسد آبياري دستگاه به جاذبه نيروي
 .شود

 

 

 )بصورت پيش فرض نصب نشده است ( ليتري300 تانك -3,23

 .)20شكل  (دشو داده قرار زير شكل مانند بايد و كند مي تامين را آبياري امكان مخزن

 قدرت با تراكتوراز  باسد بنابراين يابد، مي افزايش كيلوگرم 360 حدود در كارءنشا وزن است، شده نصب جانبي لوازم اين هنگاميكه
 . استفاده شوداشاره شده است 4 بند در كه آنچه از بيشتر

 و  دستگاه شودثباتدر  مشكالت باعث است كنمم زيرا ، استفاده نكنيداست درصد 12 تا 10 از بيش زمين شيب زمانيكه مخزن از
 .را به خطر بياندازد اپراتورها امنيت

از  اجتناب براي عمليات اين .كنيد تخليه آب دريچه كردن باز با را مخزن در باقيمانده آب تراكتور، از كارءنشا جداكردن از قبل
اتصال مجدد  و كند مختل را يداري دستگاهپا تواند مي چون كه است الزمبر دستگاه  غيرضروري تحميل اضافه بار

 .نمايد سخت را دستگاه

 

21.شكل 20.شكل
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 )بصورت پيش فرض نصب نشده است ( صندلي اضافه- 4,23

 . سانتي متر100كند؛ تنها براي فاصله بين رديف بيشتر از  ي هر واحد نشاكار را تامين مياحتمال نياز به دو اپراتور رو

 . نصب شود22مانند شكل 

 )بصورت پيش فرض نصب نشده است (كلوخ قابل تنظيم جداكننده -5,23

 . توصيه ميشوداست نشده آماده خوبي به كه يزمين براي

 .با تنظيم عمق مناسب، كلوخ هاي دوطرف سطوح را در هر واحد نشاكار كنار ميزند

 . نصب شود23مانند شكل 

 )بصورت پيش فرض نصب نشده است ( قابل تنظيمشكافنده - 6,23

 تا سانتيمتر 4 از بيش ابعاد با مكعبي يا مخروطي هاي ريشه با هايءشان تا دنده مي  اجازه وقابليت تنظيم عرضي دارند ها شكافنده
 ).24 شكل(كاشته شوند سانتيمتر 6 تا 5 حداكثر

 

 تعمير و نگهداري .24
  عواملبه توجه با بيشتر كار به نياز درصورت .است عادي استفاده شرايط براي زير در شده ذكر نگهداري هاي بازه زمانيدستورالعمل

 .يابد افزايش نگهداري و تعمير عمليات دفعاتتعداد بايد  فصلي، يا يمحيط

 .دهيد انجام است شده ارائه 8 بند در كه ايمني مقررات با مطابق را نگهداري و تعمير عمليات هميشه

  هر يك ساعت كار-1,24

 ها چرخ روي بر و) B.25شكل(  ها شيربازكنوداخل خارج ،)A.25شكل (ها گيره يرو بر كه گياه ياخاك  باقيمانده هرگونه -
 .كنيد پاك را است شده انباشته) C.25شكل(

22.شكل 23.شكل 24.شكل
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  ساعت كار8 هر -2,24

 ).D.25شكل  ( توپي چرخ ها را گريس كاري كنيد-

 ).E.25شكل (ع را روغن كاري كنيد ز زنجير مو-

 .كشي را بطور كامل انجام دهيد كنترل كنيد كه پيچ ها محكم باشند و آچار-

  ساعت كار40 هر -3,24

 .)F.25شكل (انتقال را روغن كاري كنيد  زنجير -

 ).A.26شكل ( تجهيزات آبياري را گريس كاري كنيد -

 ).A.27شكل (ع را با چرخاندن هر دو مهره تنظيم كنيد ز ميزان كشش زنجير مو-

 .د كه تنظيمات به طور صحيح انجام شده است مشخص ميكن27ميزان لقي نشان داده شده در شكل 

  روان كننده توصيه شده-4,24

درج شده است، با همان روشي كه براي  مربوطه ظروف روي كه احتياطي اقدامات و هشدارها با مطابقتوان  روغن وگريس را مي
 .تراكتور به كار ميرود، استفاده كرد

 عدم استفاده فصلي .25
 :كنيد عمل زير شرح به شود مي توصيه ،از دستگاه استفاده نشود يكماه از بيش كهدرصورتي يا و فصل، درپايان

 .باشيد داشته شيميايي وادم يا كودباقي مانده  حذف به اي ويژه توجه كنيد، خشك و بشوييد را تجهيزات -1,25

 .نماييدعويض ت را آنها لزوم درصورت و كنيد چك  رافرسوده يا ديده آسيب قطعات -2,25

 رايب. بپوشانيد برزنت يا مشما با را هاآن و داريد نگه خشك منطقه يك در را آنها ، كاري كنيدگريس كامال تجهيزات را -3,25
 .كنيد ستفادها كننده روان نازك اليه يكاز  است نشده محافظت رنگ يا گالوانيزه توسط كه قطعاتي

 . قرار دهيد8 دستگاه را مطابق بند - 4,25

 .است سودمند كاربر براي منحصرا شود مي حاصل فوق هاي توصيه از پيروي يي كه در اثرمزايا



١٧ 
 

 

 

25.شكل

27.شكل 26.شكل
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 اسقاط .26
 .در پايان عمر دستگاه بايد در يك مركز مجاز دفع زباله اوراق شود . الستيكي تشكيل شده استي وفلزقطعات اين ماشين از 

 قطعات يدكي .27
 : ارسال گردد و شامل اطالعات زير باشدترجيحا بايد از طريق يك فروشنده مجاز سفارشات قطعات يدكي 

 ). 28شكل (نوع، مدل و شماره سريالي كه روي صفحه اطالعات دستگاه نشان داده شده است  -1,27

 .و مشخصاتي كه از دفترچه قطعات يدكي برداشت شده استكد  -2,27

  تعداد مورد نياز-3,27

 كه اين موضوع توسط مشتري ذكر نشود، حمل و نقل به ر صورتينحوه حمل و نقل طبق درخواست مشتري انجام ميشود؛د -4,27
 . را شامل شودمعيارهاصورتي انجام ميشود كه مناسب ترين 

 ).A.28شكل  (كنيد مي نگاهبه آن  پشت از زمانيكه  استدستگاه راست و چپ دادن نشان براي راست و چپ اصطالحات -5,27

 

 

 

 

 

 

 28.شكل
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 نكات مهم و كليدي

 

 عملكرد دستگاه نشاءكار نيمه اتوماتيك تا حد بسيار زيادي به عوامل محيطي شرايط بستر زمين، راننده و اپراتور و همچنين - 1
 .. را كامال مرور و به آنها عمل نماييد15 الي 10لذا قبل از شروع و در حين كار موارد . ابعاد و اندازه نشاء بستگي دارد

، 16 و 15يس هاي روغنكاري و گريس كاري اوليه و متناوب بر اساس موارد ذكر شده در صفحات  با انجام آچاركشي و سرو- 2
 .عمر دستگاه را افزايش و هزينه هاي جانبي را كاهش دهيد

در صورت نياز .  سال خدمات پس از فروش هستند10 كليه قطعات دستگاه بغير از قطعات مصرفي داراي يك سال گارانتي و - 3
 .دمات پس از فروش فورا با شركت يا نماينده مجاز تماس بگيريدبه هرگونه خ
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FXD Sem iautomatic Transplanter
FXD is a semiautomatic transplanter which is

driven by it's own tyred driving wheels.
This transplanter specially designed for
transplanting vegetables , flowers , nursery ,

tobacco , sugar beet with bare roots or peat ball
roots with a conical , pyramidal or cubicalshape.
FXD transplanter guarantees uniform depth,
perfectly upright positioning constant distance
between rows and between plants on the row and
optimum ridging.
FXD is equipped with 20 grippers which allows
inter-plant spacing from 13cm to 40cm. This
machine is available from 1-6 rows based on
request. 5o inter-plant spacing is adjustable from
50 to 90 cm. This space Can also be reduced to
25cm if customer demands for double chasis.
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Number of Rows FXDl FXD2 FXD3 FXD4 FXD5 FXD6

Length.(cm) 200 200 200 200 200 200

Width (cm) 150 200 300 350 400 450

Height (<m) 110 110 110 110 110 lto
Power (h.ir) 30 40 40 70 70 90


