KARAYOLUNDA VE ARAZİDE TRAKTÖR KULLANMA

masına izin vermeyin (Çekme halatı kopabilir).

- Sürücü koltuğuna oturmadan asla motoru çalıştırmayın.

Yana Devrilmenin Önlenmesi:

- Yolcu koltuğu olsa bile traktörlerde asla yolcu taşımayın.

- Dönüşlerde yavaşlayın.
- Kayma ve sürüklenmeden kaçınmak için kaygan arazilerde yavaş kullanın.

- Kalabalık trafik saatlerinde yoğun caddelerden uzak
durun

- Çok dik yokuşlarda traktör sürmekten kaçının.

- Mümkün olduğunda daha hızlı araçların geçişine
izin verin.
- Diğer araçları takip ederken güvenli takip mesafesini
muhafaza edin.
- Traktöre takılı ekipmanların diğer seride geçmediğinden başkalarının yolunu engellemediğinden emin
olun.
- Mümkün olduğunca gece sürüsünden kaçın, eğer
gece sürüsü yapılıyorsa doğru aydınlatma cihazlarını
ve yansıtıcılarını kullanın.
- Eğer yolda banket var ise, Traktörlerin bankette ilerlemeleri zorunludur, eğer banket yoksa daima sağda
kalın ve yolun mümkün olduğunca az miktarını kullanmaya çalışın.
Elverişsiz Hava Şartlarında:
- Farları açın,
- Tepe lambasının açık olduğundan emin olun,
- Güvenli takip mesafesini arttırın,
- Freni kademeli ve yavaşça kullanın.

- Yokuş aşağı inerken vites küçültün ve ilk olarak motor
frenini kullanın, asla frene aniden basmayın.
Traktörle Römork Çekilirken:

- Hendek vb. yerlere yakın manevra yaparken dönüş
için kendinize yeterli alan ayırın.

- Yük römorkun arkasından çıkıntı yapıyorsa, mutlaka,
kırmızı ve beyaz şeritlerle çapraz olarak doğru bir şekilde işaretlenmelidir. Şeritler yükün en uç kısmında olmalıdır.
- Yokuş aşağı giderken asla vitesi boşa atmayın.
Zorlu Arazi Koşullarında:
- Yokuş aşağı inerken motor frenini kullanmak amacıyla
vitesi küçültün
- Eğimli yollarda ters dönüşlerden kaçının, kaçınılmaz
durumlarda önce hızınızı azaltın.
- Eğimli yollarda ve yokuşlarda tüm geri dönüşleri mutlaka yavaş yapın.
Çamura Saplanmada:

Arkaya Devrilmenin Önlenmesi :

- Ekipman bağlantısını çözün.

- Geleneksel standart bir kavramaya sahip traktörle
çalışırken vitesi kademeli ve yumuşak bir şekilde değiştirin.

- Çamura saplanmış traktörü çekerken, yeterli güce sahip
başka bir traktör kullanın.
- Çamura saplanmada, mümkünse geri vitesi kullanın.
- Çekme esnasında hiç kimsenin iki araç arasında dur-

- Traktör dengesini arttırmak için ağırlıklar ilave edin.
- İleri doğru yumuşak hareket edin, ihtiyaç duyulduğunda kavramayı devreye sokun.

GÜVENLİ TRAKTÖR KULLANIMI

- Yokuş aşağı inerken mümkün olduğunca ileri vitesi
kullanın, geri vitesi kullanmak zorundaysanız kademeli
olarak frene basın.
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Şube Müdürlüğü

- Çok dik yokuşları daima geri çıkın.
- Güvenlik kabinli traktörle çalışırken dışarıdan gelebilecek uyarı ve sesleri duymanızı engelleyebileceği için
iki kat dikkatli olun
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Genel Güvenlik Kuralları:
- Bir iş için asla acele etmeyin.
- Tamir sırasında makineyi durdurun, başkalarının kazara makineyi çalıştırmasını engellemek için kontak
anahtarını yanınıza alın yada akü bağlantılarını sökün.
- El frenini çekin, yapabileceğiniz kadar makineyi
dengeli konuma getirin, tekerlek önüne koyduğunuz
takozlar dışında varsa makineye ait güvenlik sistemlerini devreye sokun.
- Asla bol kıyafetler giymeyin, hareket eden parçalara
takılarak kazaya neden olabilir.
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