
 

 

 PRFمدل  يلر استوانه ايب يدفترچه راهنما
 

 

 يمعرف - 1

 
 

  

 

 
 

 

 ديدستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کن يقبل از راه انداز 1.1

شده  يطراح ياستوانه اونجه و امثالهم بصورت يکاه و  ياهيگ يايبقا يلر جهت جمع آورين بيا 1.1

 است

 يسانت 011*111*111ارتفاع *عرض*ب طوليلوگرم و ابعاد آن به ترتيک 1011وزن دستگاه حدود  1.1

 .باشد يمتر م يسانت 101د آن يمتر بوده وعرض کار مف

 .باشد يمتر م يسانت 111آن  يمتر و پهنا يسانت 111ن دستگاه يد شده توسط ايقطر بسته تول 1.0

 .باشد يتن در ساعت م 0.1 يال 1.1ط نرمال يشرا راندمان دستگاه در 1.1

 .شوند يشنهاد ميلندربعنوان کشنده پيس 1و  0ل يفرانسيجفت د يتراکتورها 1.1

 يم EUن دستگاه ساخت شرکت بابرسک اگروماش کشور بالروس بوده و منطبق با استاندارد يا 1.0

 .باشد



 

 عالمت ها و نشانه ها - 1

 

 يس کاريگر

 

 

 يروغن کار

 

 ليمکان قالب جرثق

 

 

 

 جک

 

 اطياحت

 سک هاير ريسا

 

 

 خطر له شدن دراثر اعمال نيروي جانبي؛ فاصله ايمني را رعايت کنيد

 

 

در محدوده خطر خطر قرارگيري دست در معرض چرخ دنده و زنجير؛ از بردن دست 

  اجتناب نماييد



 

 

 

 پرفشار به درون بدن؛ جهت هرگونه اقدام دفترچه راهنما مطالعه شود    خطر تزريق سيال 

 

 

 خطر قرارگيري تمام بدن در معرض پرتاب اشياء؛ فاصله ايمني را رعايت کنيد

 

 

 قبل از انجام هر اقدامي دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نماييد

 

 

 بودن موتور پوشش هاي محافظ را باز يا جدا ننماييدهنگام روشن 

 

 

 

 

 

 



 

 لريب ياجزاء اصل – 1

 

، قرقره يچرخش يب مالبند، هد برداشت، چرخ ها، مخزن، تسمه هايشامل به ترت PRF110لر يب ياجزاء اصل  1.1

 .باشند يرو مينخ و گاردان انتقال ن

 

 

 

 

 

منتقل  يق هد برداشت به مخزن اصليتراکتور، علوفه از طر يشروين صورت است که در اثر پيلربديعملکرد ب  1.1

که سنسنور فشار بر اساس يزمان. آورند يعلوفه را چرخانده و بصورت استوانه در م يچرخش يتسمه ها. شود يم

ا از اپراتور نخ ر. رسد يات رول کردن متوقف شده و نوبت به ارسال نخ به درون رول فرا ميعمل کند، عمل يميدرجه تنظ



 

له يهم اکنون بوس. رساند يرا به اتمام م يات نخ کشيمرحله رفت و برگشت عمل 1ق قرقره وارد کرده و هد نخ کن به يطر

 . شود يت ميرون هدايتراکتور درب مخزن را باز کرده و بسته به ب يه شده رويدسته جک تعب

 

 

 

 

 

 

 قطعات .4

 

 هد برداشت 0.1

ه شده واجزاء آن در ياز دستگاه است که جعبه دنده و شافت انتقال دور در آن تعب يهد برداشت بخش

 .ش داده شده اندير نمايشکل ز



 

 
 

 

 جمع کننده 0.1

ک جک ين قسمت توسط يا. ت آنها به سمت مخزن استيو هدا ياهيگ يايفه جمع کننده، جمع  کردن بقايوظ

 .جاذبه است يرويآن توسط ن نييشود و حرکت به سمت پا يت ميک به باال هدايدروليه

 .م حالت شناور بودن جمع کننده در زمان کار، به عهده راننده تراکتور استيتنظ

 

 



 

ض هرکدام، يه شده اند و جهت تعويبه مخزن تعب ياضاف ياياز ورود بقا يريثابت برش دهنده جهت جلوگ يغه هايت

د ييدقت نما. ض اقدام کرديمتصل شده را باز و نسبت به تعو ياصل يهر کمان که به شاس ينييو پا ييباال يچ هايپ يستيبا

 .چ و مهره ها بطور کامل سفت شده باشنديکه پس از نصب، پ

 

 مخزن يشاس 0.1

 .تن وزن را دارند 1تحمل تا  ييتوانا يل شده که به راحتينگهدارنده تشک يبازو 1ک اکسل و يمخزن از  يشاس

 

 

 

 

 مخزن پرس علوفه 0.0

 يفه استوانه ايوظ يچرخش يفلز يل شده که به کمک تسمه هايمخزن عقب و جلو تشکم يمخزن پرس از دو ن

 .کردن علوفه را بعهده دارد

 



 

 

 

 ه نخيواحد تغذ 0.1

 

 يمکعب يلرهايج موجود در بازار بوده و با نخ بيرا يگره زن ين از جنس نخ هاين ماشينخ قابل استفاده در ا

ت کننده ين صفحات تثبيقرقره قرار داده و از ب يجهت نخ کردن، بسته نخ را در محفظه باال. ندارد يتفاوت

موتور  يوميز به دور قرقره آلومنيک دورني يلنيات يپلدن به دور قرقره يچيسمت راست عبور داده و پس از پ

بسته سر نخ را  يبر آمادگ يمبندر زمان اعالم سنسور . دين راننده کنيد و سر نخ را وارد کابيچيمتحرک بپ



 

 1پس از . شود يموتور شروع م يو حرکت رفت و برگشت يات نخ دهين زمان عمليد و در ايوارد محفظه کن

در . ان برسديبه پا يات نخ دهيد تا نخ پاره شده و عمليدور رفت و برگشت، قالب موتور متحرک را بکش

قرقره ها را برداشته و مراحل گفته  يبه جا مانده رو يات ابتدا نخ هاين عمليصورت پاره شدن نخ در ح

 ديشده را مجددا انجام ده

 يمنينکات ا. 5

 .توانند با دستگاه کار کنند يده اند ميکه بطورکامل آموزش ديتنها کسان ..1     

 .ممنوع است يمنيزات ايکار بدون استفاده از تجهشروع   1.1

 .انجام شود که موتور تراکتور خاموش است يدر زمان يستيبا يس و نگهداريهرگونه سرو 1.1

در زمان روشن بودن گاردان از دست . قه استيدور در دق 101گاردان  يه ايسرعت چرخش زاو 1.0    

 .دييز نمايزدن به آن پره

اطراف  يد کسين شويکرده و مطم يش از شروع عملکرد دستگاه، اتصال گاردان و بسته بودن درب مخزن را بررسيپ 5.5

 .ر دستگاه نباشديزا ي

 .ا اطراف دستگاه نباشدي يد کسين شويقبل از بازکردن مخزن مطم 5.6

 

 

 



 

 

 .ممنوع است... ا ساختمان و يبه جاده  يبدار منتهيکار کردن در سطوح ش 5.7

 

 

 

 .چرخ کامال قفل شود يله استپ هايمستقر و بوس يد دستگاه در سطح کامال افقيک ها بايالست يريجهت پنچرگ 5.8

حتما  يستيدرجه ممنوع است و در صورت ضرورت، بسته با 55ش از يه بيبدار با زاويه بسته ها در سطوح شيتخل 5.5

ه يا چپ چرخانده و سپس بسته را تخليدرجه به سمت راست  59ن کار ابتدا تراکتور را يجهت ا. ه شوديدر حالت عمود با سطح تخل

 .ديب قرار دارد، درب مخزن علوفه را باز نکنيدر جهت ش که تراکتوريزمان .ديکن

 يستيدر صورت ضرورت با. شود يه نميدرجه توص 09ش از يبدار بين دستگاه در سطوح شيکار کردن با ا 5.59

 .بسته انجام شود يار جمع آوربصورت عمود بر سطح ک

 .ک دستگاه ممنوع استين کار و نزديات در حياستعمال دخان 5.55

 .شوند يد بررسيقبل از کار با يکيدروليه اجزاء و قطعات هيکل يعدم نشت 5.50



 

 .در هنگام کار دستگاه از انجام هرگونه عملياتي روي سيستم هيدروليک پرهيز شود 5.55

 .تراکتور قبل از اتصال به دستگاه و در خارج از مزرعه انجام شود يريسوختگ 5.54

 

ز يرا با کمپرسور باد تم يه اجزاء مخزن، جمع کننده و واحد نخ دهيلر را بازکرده و کليپس از اتمام کار روزانه، مخزن ب 5.55

 ياضاف ياياز بقا يزتر و عاريهر چقدر دستگاه و بسته ها تم. ديينان حاصل نمايخشک در دستگاه اطم يايد و از عدم وجود بقايينما

 .ديداقل خواهد رسبه ح يباشند، خطرات آتش سوز

 

 يراه انداز .6

لومتر در ساعت و بر اساس يک 11 يال 1ن يدر زمان اتصال به تراکتور ب يشرويسرعت پ 1.1

 .م شودين تنظيط زميشرا

ط علوفه و با استفاده يه کار و مشخص شدن شرايبسته علوفه را در ساعات اول يدرجه فشردگ  1.1

 يال 1ن يش فرض بيم بصورت پين تنظيا. ديم کنيه شده در کنار مخزن تنظيم سنسور تعبياز تنظ

 .م شدهيمتر تنظ يليم 1

 .شود يشنهاد ميپ ياستوانه ا يلرهايل و باالتر جهت کار با بيفرانسيجفت د MF275تراکتور  1.1

 

 .درصد باشد 00تا  09ن يد بيت، رطوبت علوفه بايفين کيبا بهتر يجهت بدست آوردن بسته ا 6.4

ا بعد از غروب آفتاب انجام يات پرس کردن علوفه صبح زود يعلوفه، عملزش يشود جهت کاهش ر يه ميتوص 6.5

 .شود

 .ديک را در حالت معلق قرار دهيدروليقبل از شرع بکار، قفل جمع کننده را آزاد کرده و اهرم کنترل ه 6.6



 

 .دييز نمايپره يکيکزاين کار، از حرکت زيدر ح 6.7

 

 يسمان نخ را از بااليد توقف کرده و ريتراکتور را خاموش کننکه يافت شد، بدون ايگنال سنسور دريکه سيزمان 6.8

نخ  يشود و پس از اتمام حرکت رفت و برگشت يستم نخ کن راه اندازيتا س ديوارد مخزن علوفه کن يلنيات يقرقره پل

 .شود يک تراکتور باز نموده تا بسته خاليدروليبه عقب رفته و درب مخزن را توسط اهرم ه يکن کم

س نسبت به رفع انسداد ک دور معکويتوان با استفاده از گاردان و  يه مينسداد واحد جمع کننده و تغذدر صورت ا 6.5

 .رديپذ يک شده انجام ميعلوفه ر يست و تنها با حرکت تراکتور روين ين دستگاه دستيه علوفه در ايتغذ. اقدام نمود

ن ابزار فارس و يفروش شرکت ماشات توسط کارشناسان خدمات پس از يشتر جزئيو آموزش ب يراه انداز 6.59

 .رفتيگان در مزرعه انجام خواهد پذيبصورت را

 ينگهدار .7

قطعات دستگاه مطابق شکل  يو روغنکار يسکاريهکنار، نسبت به گر 59هر  يا به ازايهر روز  يدر فواصل زمان 7.5

 .ديير اقدام نمايز

 .ستيهکتار کار الزام 59هر  يدر هکتار اول و پس از آن به ازا يآچارکش 7.0

 .ديينما يک را بررسيدروليجک ها و اتصاالت ه ياحتمال يل از شروع کار، نشتيق 7.5

 



 

 همراه هر دستگاه يدکياجزاء و قطعات  .8

 

 

 

 




