ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN KULLANIMI

- Tamir ve bakım için gerekli olan el aletleri iyi bir
konumda muhafaza edilmelidir.

Elektrikle çalışan makineler işletmeye alınmadan önce
aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:

- Periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. (tamir,
bileme, temizlik vb.)

- Kablonun durumu (iyi bir yalıtım olmalı)

- Her iş için doğru el aleti kullanılmalıdır, el aletleri
sadece tasarlandıkları iş için kullanılmalıdır.
- Güvenli ve uygun şekilde taşınmaları sağlanmalıdır. Keskin kenarlar ve bıçak ağızları kapatılmalı,
düzenli, temiz ve iyi koşullarda tutulmalı ve onlara
göre tasarlanan yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Kaliteli el aletleri satın alınmalıdır.
- Parçaların fırlamasının söz konusu olduğu işlerde
gözlük ve koruyucu maske kullanılmalıdır.

- Havalandırma ve hava giriş kısımlarının temiz ve önlerinin açıklık durumu,
- Fiş ve prizlerin durumu,
- Uzatma kablosunun durumu (iyi bir yalıtım olmalı)
- Eğer makine uygunsa toprak hattı bağlantısı olmalıdır.
Makinede aşağıdaki durumlar fark edilirse yetkiliye
bildirilerek değiştirilmesi talep edilmelidir:
- Kıvılcım ve elektrik atlaması,

- Keskin kenarlı aletlerle yapılacak işlerde eldiven
kullanılmalıdır.

- Elektrik boşalması, hafif elektrik çarpması,

Periyodik olarak kaplamalar ve izolasyonlar gözden
geçirilmelidir.

- Aşırı ısınma.

- Alet kutularında yada alet panolarında kendilerine
ayrılan
yerlerde
bulundurulmalıdır.

- Tuhaf koku,
ALET BAĞLAMADA GÜVENLİK KURALLARI
Traktöre yanaşma
- Daima sürücü koltuğundan çalışılmalı ve traktör yavaş sürülmelidir.

- Traktörle makineye geri geri yanaşılır.
- Alt bağlama kollarına göre yükseklik ayarlanır.
- Traktöre tam olarak yanaşılamadığı durumlarda,
ek manevra ihtiyacından kaçınmak için makineye
mümkün olduğunca yanaşılmalıdır.
Bağlama
- Otomatik bağlama, traktör sürücüsü koltuğunda
oturan yalnız bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bağlantıyı yapmak üzere traktörden inmeden önce
daima motor durdurulur ve el freni çekilir.
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
- Ağır makineleri asla kendi gücünüzle kaldırmaya
yada yönlendirmeye çalışmayın. Bu işleri her zaman
doğru aletleri (kriko, kaldıraç gibi) kullanarak yapın.
- Bağlama işlemleri sırasında el ve parmaklarınızı
bağlantı alanından uzak tutun.
- Asılır tip makinelerin üç nokta askı sistemine bağlanması sırasında makineyi asla stabil olmayan pozisyonda tutmaya çalışmayın. Beklenmedik bir hareket ezilme tehlikesine yol açabilir.
- Traktör tarım arabası bağlantısı yapılırken tarım
arabası traktöre doğru değil traktör tarım arabasına
doğru manevra yapmalıdır.
- Bağlantı kolları emniyetli bir şekilde yerlerine sabitlenir. Pimler aşınmışsa ek güvenlik bağlantıları kullanılmalıdır.

TARIM MAKİNELERİNİN TAMİRİ
BAKIMI VE ÇALIŞTIRILMASI

HİDROLİK SİSTEMLER
- Hidrolik pompa bağlantısını ayırın, traktör motorunu durdurun ve kontak anahtarını çıkartın.
- Makineyi zemine indirin.
- Hidrolik kolu ileri geri birkaç kez hareket ettirerek
basıncı düşürün.
- Hidrolik sistem bakımı için özel güvenlik önlemlerini içeren operatör kullanma kılavuzunu takip edin.
- Ellerinizi ve vücudunuzu basınçlı sıvı enjeksiyon
hortumları ve memelerinden uzak tutun.
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-Cildinize ilaç bulaşırsa derhal tıbbi yardım isteyin.
-Ancak hidrolik akışkan basıncı belli bir değerin altındayken ayarlama yapılmalı yada makine hareket
ettirilmelidir.
-Tüm vücut uzuvlarını yüksek basınç hatları ve memelerden uzak tutun.
-Ekipmanların, hortum ve boruların üzerinden geçmesinden kaçınılmalıdır.
-Bakım yapmadan önce ekipmanı zemin seviyesine
indirin ve basıncı düşürün.
-Güvenlik kilidi veya hortumlarda aşınma yada yırtılma fark ederseniz ilgilileri bilgilendirerek değiştirilmesini sağlayın.
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