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Előszó
Önök egy DaRos 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 DaRos 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
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.

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.

2

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 gépet csak összehúzott és felemelt állapotban szabad szállítani.

A DaRos Attila vegyszerező gép leírása
A vegyszerező keretet a traktor elején kell elhelyezni.
Vagy az ellensúlyok helyére szükséges stabil kötésekkel rögzíteni vagy pedig a traktor első 3 pont felfüggesztésén lehet
tartani.
A vegyszerező keret egy külső vegyszerező gépből kapja a vegyszer ellátást. A kereten elhelyezett csatlakozón kell
elhelyezni a vegyszerező gép nyomásszabályozó utáni nyomóvezetékét, melyet a csatlakozón stabil bilinccsel kell
rögzíteni.
Innen a vegyszert a traktorban elhelyezett vezérlőpultonkeresztül lehet irányítani és vezérelni.
A pulton elhelyezett két kapcsoló nyitja és zárja a jobb/baloldali vegyszerező fejekben elhelyezett fúvókákat.
A vegyszerező fejek pozícióját a traktorból lehet változtatni és irányítani.
A vegyszerező kereten 3 munkahenger van, melyekkel külön a jobboldali, külön a baloldali fejet lehet le/fel csukni és
ki-be tolni/húzni. A függőleges munkahenger szolgál a vegyszerező fejek talajtól számított 10 cm-es magasságban
történő tartására.
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Hidraulika bekötése
A gép bekötéséhez a traktortól a 3 munkahengeres kialakításnál 6 db illetve a 4 munkehengeres kivitel esetében 8 db
kettős működtetésű hidrauliokus csatlakozó aljzatokra van szükség.
A mennyiben a gépet elektrohidraulikus vezérléssel rendelik, ez esetben a gép csupán egy folyamatos nyomóágat és egy
szabad visszafolyó ágat igényel.

Elektromosság bekötése
A gép vezérlőpultjának csupán egy darab 12 V-os dugaszolóaljzat szükséges. Vigyázni kell a bekötéskor, hogy a
polaritásokat ne keverjük össze, mivel ez gondot okozhat az üzemeltetéskor.

Karbantartás és Ápolás
A mágnesszelepek karbantartása, szétszedése
A behúzótekercsen lévő gumisapkát le kell pattintani a hüvelyről, majd a behúzótekercset le kell húzni a csőről.
Ezután az imbuszkulcsot 90 fokkal az óramutató járásával ellentétesen el kell forgatni( miközben egy kicsit lefelé
nyomjuk a kulcsot), hogy a mágnesszelep fészkéből a hüvelyt ki lehessen húzni.
A hüvelyben lévő dugattyút és rugót ki kell takarítani, hogy símán, szabadon és finoman mozogjon.
Ez a rész tud beragadni, ammenniben a vegyszerezés után nem lesz kimosva tiszta vízzel a rendszer.
A visszaszerelés a fent leírtakkal ellentétesen történik.
Vigyázni kell a hüvely menetén levő O gyűrűre.

Napi ellenőrzések
 Csavarkötések állapotának ellenőrzése
 Zsírzóhelyek karbantartása
 Hidraulikacsövek kontrollálása
 Hidraulikaelemek állapotának ellenőrzése
 A vegyszerrendszer vízes átmosatása, hogy a mágnesszelepek dugattyúi ne ragadjanak le.
Alkatrészekért és további információért forduljanak a forgalmazóhoz:

Bartifarm Kft, Nemesnádudvar, Rákóczi Ipartelep 2506.,
Tel:79/578-612 Fax: 79/ 578613
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