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1. Kezelési utasítás
A gép használatba vétele előtt alaposan tanulmányozzuk a kezelési utasítást. Szánjunk időt a gép
szerkezeti elemeinek, működésének megismerésére. Ne megszokások alapján kezdjünk a munkába,
hanem az adott géptípus sajátosságainak, beállítási lehetőségeinek figyelembe vételével. Új gépeink
értékesítése során biztosítjuk a gépkezelő képzését is. A tanfolyam során az elméleti oktatás mellett
szakembereink gyakorlati tanácsokkal is el tudjuk látni a gépkezelőket.
2. Karbantartás
Egy gép élettartamát az üzemeltetés körülményei mellett a karbantartás minősége alapvetően
meghatározza. Az előírt időszakos karbantartási műveletek szakszerű elvégzésével optimális értéken
tarthatóak az üzemeltetési költségek, illetve az üzembiztonság alapvető feltételeit is biztosítottuk.
Ügyelünk a gyártó által előírt minőségű és mennyiségű üzem- és kenőanyagok használatára.
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3. Megfelelő munkaeszköz kiválasztás
Az adott munkaművelet minőségi és költséghatékony elvégzéséhez fontos az erőgép
teljesítményéhez megfelelő munkagép használata. Túl kis munkagépnél alacsony területteljesítmény
mellett magas üzemanyagfogyasztást, extrém esetben a munkagép károsodását érjük el. Túl nagy
munkaeszközt pedig az optimálisnál alacsonyabb munkasebességgel, vagy munkamélységgel tudjuk
használni. Továbbá fennáll az erőgép túlerőltetéséből adódó meghibásodás lehetősége.
4. Üzemeltetés
Használat során a helyes beállítások megkeresésével időt, energiát, üzemanyagot tudunk
megtakarítani. A motorfordulatszám, haladási sebesség helyes beállítása mellett akár még a
megfelelően beállított guminyomással, vagy a pótsúlyozással is lehet üzemanyagot megtakarítani. A
kezelési utasítás ide vonatkozó fejezetei részletesen ismertetik a szakszerű beállítás, üzemeltetés
folyamatát.
5. Felkészítés
A szezonra történő felkészülés mindig az előző szezon végi leállásnál kezdődik. Aki szeretné elkerülni
a szezon során bekövetkező, munkából való kieséssel járó (tehát rendkívüli költségeket generáló)
javításokat, az alapos felkészítéssel megalapozhatja az üzembiztosságot, ami a mai
mezőgazdaságban már elengedhetetlen. A szezon befejeztével a gépet alaposan le kell takarítani,
illetve egy alapos átvizsgálással fel kell tárni az esetlegesen már kialakult, de az üzemeltetést még
nem befolyásoló hibákat. A holtidőben van idő a javítások szakszerű elvégzésére, a hibás alkatrészek
kijavítására, cseréjére. (x)
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