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بذارة للمحاصيل الورقية من إنتاج اوريال وأو�ده - إ�ائيل. ا�اكينة مبنية من وحدة مركزية 
بث�ث نقاط توصيل أو بنظام توصيل �يع بال�اكتور.

يوجد ع� الوحدة ا�ركزية خزان البذور (والذي يشمل أنظمة البذر)، رف البذور، واسطوانات 
التثبيت. تستعمل ا�سطوانة ا¤مامية أيضاً لتحريك العج�ت ا�سننة وغيار تحديد الكميات.

توصيل ا¦لة
يتم توصيل ا¦لة باستخدام مثلث توصيل �يع أو بوصلة ث�ثية النقاط (مسام© من الفئة 2). 

̄خرين من حولك. التزم بتعلي±ت الس�مة عند توصيل ا¦لة وانتبه ل
تعلي±ت التشغيل

¹كن العمل ¸ ال�اكتور ب·عة تصل إµ 10 كم/ساعة يجب توجيه البذارة بحيث يكون ارتفاع 
ا�سطوانات مساويًا �رتفاع ال�بة. عمق اطراف البذر سيكون بنحو 5 سم داخل ال�بة (يتعلق 

بنوع ال�بة ورغبة ا�زارع).
تذكر: العمل ع� ارتفاع و�عة صحيحة سيزيد من عمر وحدات البذر ودقة العمل.

تعلي±ت الصيانة 

يجب تثبيت وفحص الÁاغي ¸ ا¦لة بعد كل 10 دو¿ات وفحص الشد ¸ الس�سل مرة ¸ الشهر 

ع� ا¤قل. 

تشحيم ا¦لة: يجب فحص التشحيم ¸ جميع ا�حامل السبعة واحداً بعد ا¦خر.
الزيت: يجب تزييت الس�سل مرة ¸ الشهر وبعد وقوف ا�لة لف�ة طويلة. يجب فحص الزيت ¸ 

حلقات الغيار قبل كل خروج إµ العمل. 

التخزين ونهاية يوم العمل: يجب تخزين ا¦لة ¸ مكان مظلل (للحفاظ ع� ا¤نابيب). ¸ حال 
رغبتم بتخزين ا¦لة بعد ا�وسم يجب صب القليل من الزيت ع� الس�سل Ã � تصدأ. كذلك 

يجب تزييت الس�سل قبل بدء العمل.

تحض© ا¦لة للعمل: فحص س�مة محامل البكرات، وا¤زاميل ¸ أطراف البذر، زيت الغيار، زيت 
ع� الس�سل، وس�مة ا¤نابيب واستبدالها عند اللزوم. من ا�هم تحض© ا�لة عدة اسابيع قبل بدء 

العمل. ¹كن طلب خدمة استشارة مجانية للحصول ع� تقييم قبل بدء ا�وسم بالتنسيق ا�سبق.



الس�مة: ع� ا�شغل أن يكون بالغاً وحاص�ً ع� رخصة تراكتور.
يجب تشغيل ا¦لة ع� يد مشغل واحد وضمن مسؤوليته.

ارتداء معدات ا¤مان إلزامي: أحذية عمل وم�بس عمل طويلة.
¹نع تشغيل البذارة ¸ حال التعب او الث±لة وما شابه.

يجب التأكد من س�مة ا�اكينة: ¹نع تشغيلها ¸ حالة نقص أي من القطع أو ارتخاء الÁاغي.

الكفالة: الكفالة ع� ا¦لة هي �دة ( ) سنوات من تاريخ.
الكفالة � تشمل اه�اء ا¤زاميل أو الÁاغي، وا�حامل وا�سطوانات.

الكفالة � تشمل نقل ا�لة إµ محطة الخدمة  وإعادتها أو النفقات ا�باÍة أو غ© ا�باÍة 
ا�تعلقة بفقدان ساعات العمل او ايام العمل.

الكفالة � تشمل قطعة تÎرت نتيجة استع±ل غ© م�ئم او صيانة غ© صحيحة او استع±ل قكع 
غيار غ© اصلية.


