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 چطخاست کِ فقط زٍ  تطاکتَضیب تطاکتَض زٍچطخ یک ًَع ( Tillerاًگلیسیثِ )ضٍتیَاتَض هَتَضی  تیلر چیست؟

طَضت  زاضز، ّسایت آى ثِ هَتَضسیکلتایي ٍسیلِ فطهبًی شجیِ ثِ فطهبى . ّبی هحطک آى ّستٌس زاضز کِ چطخ

تیلطّب . ًشیٌس ای کِ ثِ زًجبل آى ثستِ شسُ هی لِضٍز یب ثط ضٍی ٍسی زستی است ٍ ضاًٌسُ یب ثِ زًجبل آى ضاُ هی

ازٍاتی کِ ثِ ضٍتیَاتَض هَتَضی . کٌٌس زاضًس کِ ًیطٍی هَضزًیبظ ازٍات هتظل ضا تأهیي هی PTO یک ذطٍجیِ

ّي آگبٍ -چطخ ذبکَضظ  -تیغِ ّبی ضٍتبضی  - شًَس عجبضتٌس اظ یک جفت چطخ جْت حطکت زستگبُ هتظل هی

 .طَضت کششی ّستٌسًٍْطکي کِ هعوَالً ثِ 

 :ًکبت ایوٌی 

 .گیطًس اًجبم شیل پیشگیطاًِ اقساهبت ثبیس زیگطاى، ٍ اپطاتَض ایوٌی هٌظَض ثِ

سطثستِ  ّبی هحیط زض زستگبُ اظ ًجبیس ثٌبثطایي .زاضز ٍجَز کطثي هًََاکسیس گبظ اگعٍظ ذطٍجی زٍز زض .1

شطایط  زض َّا تَْیِ کِ شَیس هطوئي گلربًِ هبًٌس سطثستِ ّبی هحیط زض استفبزُ زضطَضت. شَز استفبزُ

 .زاضز قطاض هطلَثی

آسیت  ثِ هٌجط آًْب ثب ثطذَضز گًَِ ّط ثٌبثطایي. هیجبشس ظیبز سطعت ٍ تیع لجِ زاضای ضٍتیَاتَض ّبی تیغِ .2

 .ثبشیس ّب تیغِ تیع ّبی لجِ هطاقت زستگبُ اظ استفبزُ ٌّگبم. شس ذَاّس جسی

 شسُ ذبهَش ثبیس زستگبُ ،هَتَض )...ٍ علف اظ ّب تیغِ ًوَزى تویع( زستگبُ ًگْساضی ٍ تعویط ٌّگبم زض .3

 .گیطز قطاض ذالص حبل زض ٍگیطثکس

 . ثبشس شسُ ًظت زضستی ثِ)تسوِ ،کبٍض تیغِ کبٍض( ّب کبٍض توبم شَیس هطوئي .4

 .ًوبییس ذَززاضی زستگبُ ثب کبضکطزى اظ هطیضی ٍ ذستگی ٌّگبم زض .5

 .شَز زاشتِ ًگِ زٍض کَزکبى ٍ هترظض غیط افطاز زستطس اظ ثبیس زستگبُ .6

 

 کار با تیلر دستورالعمل  ایمنی
 24/02/1398:تبضید تٌظین

 00: شوبضُ ثبظًگطی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87
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 . زاضز ظزى زٍض ثطای ثیشتطی فضبی ثِ ًیبظ لصا ثبشس ًوی زیفطاًسیل زاضای کَلتیَاتَض تیلط ایي کِ آًجب ظا .7

 .ثبشیس زاشتِ تَجِ ًکتِ ایي ثِ کبض ٌّگبم

 . ثبشس هی هوٌَع ذالص زًسُ ثب حطکت یب ظیبز سطعت ثب تٌس سطاشیجی پبییي سوت ثِ ضاًٌسگی ٌّگبم زض .8

ٍ  ثبشس کٌتطل تحت کبهال ثبیس تطیلط ثبز هیعاى ٍ کَلتیَاتَض سطعت ًقل ٍ حول ثطای تطیلط کشیسى ٌّگبم .9

 . ثبشس هطوئي تطیلط ّبی تطهع

 آسیت زیسُ قطعبت توبم ٍ گطفتِ قطاض اضظیبثی هَضز ثبیس شسُ ٍاضز ،آسیت ذبضجی اشیبء ثب ثطذَضز طَضت زض .10

 . گطزًس تعَیض

 .است العاهی کبض ًَع ثب هٌبست فطزی حفبظت ٍسبیل اظ استفبزُ .11

 . ثبشس هی شطایطی،هوٌَع ّط تحت زضٍگط هبشیي ثطش شبًِ هقبثل زض افطاز گطفتي قطاض .12

 . است کبض،هوٌَع ٌّگبم زض کشبٍضظی ٍازٍات ّب هبشیي فعبلیت ٍ حطکت هحسٍزُ زض افطاز تطزز ٍ ایستبزى .13

 زذبًیبت، استعوبل آشبهیسى، ذَضزى، : شیل اهَض اًجبم اظ کبضثبیس ٌّگبم زض کشبٍضظی ّبی هبشیي ضاًٌسگبى .14

 گطزز،ذَززاضی توطکعهی عسم ثبعث کِ ایوي غیط اعوبل ٍ شَذی ّطگًَِ ٍ استطاحت ّوطاُ، تلفي ثب طحجت

 .است هوٌَع آٍض ذَاة زاضٍّبی اظ استفبزُ، کبض حیي زض یب کبض ثِ ٍع شط اظ قجل ضوٌب. ًوبیٌس

 


