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Kezelési és Karbantartási Utasítás  

KMS TL tőközművelő kések 

  Szállított mennyiségek:  2 db ívelt kés (  1db jobbos és 1 db balos) 

      vagy 

                    3 db egyenes kés 

 

 

 

Gyártó: KMS  GmbH 
Gewerbepark Breisgau 
Freiburger Srtraße 10 
79427 Eschbach 

Tel.: 0049 7634 551611 

Fax.: 0049 7634 551612                          Forgalmazó: B A R T I F A R M   K F T 

                                                                              H-6345 Nemesnàdudvar 

                                                                              Rákóczi ipt 2506. 

                                        Tel/fax: 06 79 578 612 
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Előszó 
 

Önök egy KMS gép vásárlása mellett döntöttek, amit megköszönünk önöknek. 

Ezt a gépet a hosszú évek tapasztalatai szerint építettük. 

A kiérett konstrukció lehetőséget teremt Önöknek a gyors és koncentrált munkára majdnem minden környezeti 

feltételek mellett. 

Ahhoz hogy az Önök egészségét és az örömüket is megtartsák figyelemmel, olvassák végig a kezelési utasítást 

és tartsák be az abban leírtakat. 

 

Takarítsanak meg időt és pénzt 
 

Ez a kezelési utasítás Önöknek lett megírva ( Kezelők és üzemeltetők ). 

Használják ezt a leírást és így 

 Könnyebben ismerik meg a gépet 

 Segítséget kapnak a hibák elkerüléséhez 

 Növelni tudják a gép megbízhatóságát 

 A gépélettartamát ezáltal szintén megnövelhetik 

 Elkerülhetik a felesleges szereléseket 

 

Jótállás 
 

A KMS cég nem vállal jótállást azokra az esetekre 

 Ha a gépet nem a leírásnak megfelelően használták 

 Ha a gépet az eredetitől eltérően technikai módosításokkal egészítették ki. 

 

Garancia 
A garanciaidő egy év illetve egy teljes felhasználási szezon a gép működésére. 

A garanciaidő nem vonatkozik a gép kopó alkatrészeire. 

A garanciát csak kizárólag szakszerű karbantartás mellett vállalja a gyártó. 

A gép károsodását azonnal jelezni kell a gyártónak/ forgalmazónak. 

Nem vállalunk garanciát 

 Kezelési hibákért 

 Nem megfelelő karbantartásért 

 

A gép változtatási jogát fenntartjuk anélkül, hogy ezt a kezelési utasítást meg kellene változtatnunk. 

Alkatrészekért és további információért forduljanak a forgalmazóhoz: 

Bartifarm Kft, Nemesnádudvar, Rákóczi ipt 2506,  79 578612,  30 2689824 

Biztonsági előírások 
Ezt a gépet a mai technikai színvonal mellett építettük. Eközben a hatályos előírásokat és szabályozásokat 

betartottuk. Ennek ellenére mint a legtöbb  gép esetében  ez a gép is okozhat veszélyeket a kezelőre és 

környezetére nézve. Menjenek ezért mindig a legbiztonságosabb úton és tartsák be a következőket: 

A gépet.. 

 Ne építsék át 

 Csak megfelelő állapotú géppel dolgozzanak 

 Csak rendeltetésszerűen használják 

 Hibákat azonnal hárítsák( háríttassák ) el, különösképpen, ha az a biztonságra is hatással lehet 

 

A kezelési utasítást mindenkinek el kell olvasnia aki a géppel dolgozni fog és akinek a géppel kapcsolatban 

karbantartási feladatai vannak. 

A biztonsági előírásokat ezeknek a személyeknek be kell tartaniuk. 
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Biztonság megszervezése 
A kezelési utasítást a felhasználási helyen is elérhetővé kell tenni. 

A kezelési utasítást az alábbiakkal kiegészítve kell figyelembe venni 

 Alkalmazott balesetvédelmi szabályok 

 Törvényes és különleges szabályzások a környezetvédelemmel kapcsolatban 

 Helyi szabályozások ( munkaruházat, veszélyes anyagok tárolása stb.) 

A kezelő személyzet nem dolgozhat hiányos, lógó öltözetben, mivel ez növeli a balesetveszélyt. 

Minden biztonsági és veszélyre vonatkozó utasítást be kell tartani. 

Nem szabad a gépen semmiféle olyan változtatást végrehajtani, amely annak biztonságos munkavégzését 

befolyásolná. 

Minden egyéb változtatás megkezdése előtt kérjék a gyártó/forgalmazó véleményét. 

Különösképpen nem változtathatnak az alábbi helyeken: 

 A gépre felhegesztett részeknél 

A tartalék alkatrészek meg kell feleljenek a gyártó által előírt technikai követelményeknek. Ezeknek 

természetesen a gyári eredeti alkatrészek megfelelnek. 

 

Kezelőszemélyzet biztonsága 
A géppel csak kioktatott, betanított megbízható szakemberek dolgozhatnak. 

Biztosítani kell, hogy csak ezek az emberek dolgozhassanak a géppel. 

 

Munkafázisok biztonsága 
Nem megengedett egyetlen át nem gondolt munkafolyamat sem. 

Intézkedést igényel, hogy a gép csak biztonságos és működésképes állapotban működhessen. 

A mindenkori üzemeltetési helyen szükséges előírásokat be kell szerezni és betartani. 

Az indulás/ munkavégzés előtt meg kell bizonyosodni a fékek jó működéséről. 

Biztosítani kell, hogy a gép bemeneti oldalán senki és semmi oda nem illő anyag ne kerülhessen a működő gép 

alá. A gép környékére gyerek, állat egyég munkaeszközök nem kerülhetnek. 

Természetesen a gép fordulási sugarában sem tartózkodhat senki. 

Minden olyan munkát abba kell hagyni ami a gép biztonságos működését befolyásolja. 

Az arcsérülések elkerülése végett hátramenetben csak különleges figyelemmel szabad haladni. 

A gép sebességét a feltételekhez kell igazítani. 

 

Karbantartás biztonsága 
A karbantartási munkákat kizárólag kiképzett szakemberek végezhetik. 

Ennek nem megfelelő személyeket el kell távolítani a fenti munkavégzéstől. 

A gépet csak egyenes helyen rögzített állapotban lehet javítani. 

Karbantartást, tisztítást kizárólag álló motor mellett szabad végezni. 

A gép takarítása után minden alkalommal ellenőrizzék a: 

 Meglazult csavarkötéseket. 

Figyelni kell a karbantartás során felhasznált és lecserélt anyagok környezetbarát tárolására. 

 

Szállítás során elvárt biztonság 
Szállításkor csak megfelelő fuvarozó eszközzel és elegendő húzóerővel rendelkező tehergépkocsit használjanak. 

A terhet alaposan és biztonságosan rögzítsék biztosítókötelekkel és szükség szerint határoló elemekkel illetve 

csapokkal is. 

 

A gép leírása 
A mélylazítók a talaj feltörését, szellőztetését, hivatottak elvégezni a szőlősorok között, úgy hogy közben a 

lehető legkevesebb nedvesség távozzon a talajból. A tőközművelők önálló gépként illetve a kultivátor 

vázszerkezetre is felszerelve készülnek.  
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Amennyiben lehetséges célszerű a mélylazító késeket a kultivátorral együtt megrendelni, mert ez esetben a 

Kultivátor vázra felszerelve azt két különböző feladatra is használni lehet 

Ez egyben kedvezőbb beruházási költségeket is jelent. 

A gépegységet úgy kell beállítani, hogy a művelőkés a talaj felszíne alatt max. 40 cm.-el dolgozzon. 

Amennyiben mélyebbre engedjük a vontató traktor sem fogja bírni a gép húzását és a gép rögtörő hengerére is 

túl nagy teher nehezedne, miáltal annak felfogatása képes elgörbülni. 

 Ezt a magasságot a traktor három pontjának helyzete és a hátsó rögtörő henger helyzete szabályozza meg.  
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Karbantartás és Ápolás 

 
Napi ellenőrzések 

 Csavarkötések állapotának ellenőrzése 

 Zsírzóhelyek karbantartása 

 Hidraulikacsövek kontrollálása 

 Hidraulikaelemek állapotának ellenőrzése 

 

 

     Alkatrészekért és további információért forduljanak a forgalmazóhoz: 

                                                
Bartifarm Kft, Nemesnádudvar, Rákóczi Ipartelep 2506.,   

Tel:79/578-612 Fax: 79/ 578613 

 


