
 מזרעת עלים

 

 בנוי הכלי.  ישראל ובניו אוריאל תוצרת מזרעת עלים

או ריתום נקודות  בשלוש הנרתמת מרכזית מיחידה

 . לטרקטורמהיר 

)הכולל את  על היחידה המרכזית ישנו מיכל הזריעה

 המגנוני הזריעה(, מדף הזרעים, ומעגלות ההידוק.

משמשת גם להנעת גלגלי השיניים  קידמיתהמעגלה ה

 וגיר הכימות.

 

   הכלי תוםיר 

 בחיבור או מהיר רתום משולש י"ע נעשה הכלי תוםיר

  (.2 קטגוריה פינים) נקודות שלוש

 לאנשים לב ושים הכלי רתום בעת בטיחות על הקפד

 .   אותך הסובבים

 

 



  הפעלה ראותוה

של  במהירות נסיעבה תתבצע הטרקטור של  עבודהה

 קמ"ש. 01עד 

יש לכוון את המזרעה כך שגובה המעגלות יהי שווה 

 יחסית לגובה הקרקע.

ס"מ בתוך הקרקע  5זריעה יהי בערך עומק רגלי ה

 )תלוי בקרקע וברצון המגדל(

 

  

 חיי את יאריכו נכונה ומהירות בגובה עבודה: זכור

 . יחידות הזריעה ודיוק הגידול

 

 

 

 



   וטיפולים אחזקה הוראות

דונם  01 לאחר הכלי של הברגים את ולבדוק לחזק יש

 . ומתיחות שרשראות לפחות אחת לחודש

המיסבים אחת  7יש לבדוק גירוז בכול : הכלי גירוז

 לחודר. 

יש לשמן שרשראות אחת לחודש ולאחר עמידה  שמן:

יש לבדוק שמן בחלונית הגיר לפני כול יציעה  ממושכת.

 לעבודה.

 

 עבודה:אכסון וסוף יום  

יש לאכסן את הכלי במקום מוצל )שמירה על צינורות(. 

במידה ורוצים לאפסן את הכלי לאחר עונה יש לשפוך 

מעט שמן של השרשראות שלא יחלידו. כמו כן יש לשמן 

 שרשראות לפני תחילת עבודה

 

 : לעבודה הכלי הכנת

לי הזריעה, גהמיסבים, איזמלים בר  שלמות בדיקת 

שמן בגיר, שמן על שרשראות, ושלמות הצינורות 

 .בהתאם והחלפתם

 תחילת לפני שבועות מספר הכלי את להכין חשוב

 כספית עלות ללא שירות יועץ להזמין ניתן.  העבודה

   מראש ובתאום העונה תחילת לפני דעת חוות למתן



 : בטיחות

 .לטרקטור רישיון ובעל בוגר להיות חייב המפעיל .0

 .ובאחריותו בודד מפעיל ידי על תופעל המכונה .2

 .ארוכים עבודה בגדי עבודה נעלי:  חובה מגן לבוש .3

 שיכרות עיפות של במצב מזרעהה את להפעיל אין .4

  וכדומה

 במצב להפעילה אין: המכונה שלמות לוודא יש .5

 .משוחררים ברגים או חלקים שחסרים

 

 :אחריות

  מתאריך, שנים:       ל הנה הכלי אחריות 

 . ברגים אואיזמלים  שחיקת כוללת אינה .0

 . ומעגלות מסבים .2

 לתחנת הכלי הובלת כוללת אינה האחריות .3

 בגין עקיפות או ישירות הוצאות וממנה השירות

 .עבודה ימי או שעות הפסד

 לא משימוש שנפגם חלק כוללת אינה האחריות .4

 לא בחלפים שימוש או נכונה לא תחזוקה מתאים

 מקוריים


