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KAZAN 4 ve KAZAN 5 Modelleri:
- Yarı asma model traktör alt
bağlantı kollarına bağlanır.         
- Pim çapları 2. ve 3. kategoridir.

KAZAN 6 Modeli:
- Sabit çekili tip; traktör sabit
çekisine ayarlanabilir şekilde
bağlanır.
- Pim çapı 2. kategoridir.
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ÖZELLİKLER ve AYARLAR



3-  HARDOX 500  Ç İFT
YÖNLÜ  B IÇAK

İdeal kesme açısında konumlandırılmış
bıçak Hardox 500 malzemeden imal
edilmiştir. Üstün aşınma direnciyle uzun
ömürlüdür, aşındığında diğer tarafı
kullanılabilir. 

2-  GÜÇLÜ  ŞASE  YAP IS I

- Tüm versiyonlarda yan şase profilleri ve
ok 100 x 100 x 8 mm.
- St 52 ve 200 x 100 x 6 mm profil ve sac
kesimle oluşturulmuştur,
- Şasi güçlendirilmiş ve kafes yapısıyla,
ağır şartlara göre tasarlanmıştır.



Kova hidrolik olarak 65 derece açıya kadar tam boşaltma
yapacak şekilde devrilebilir. Sabit çeki modelde boşaltma
arka teker kaldırılıp, kova hareket ettirilerek - yarı asma
modelde ise traktör alt bağlantı kolları kaldırılıp kova
hareket ettirilerek yapılır. Kazı sonrasında, toprak dolgu
alanına istenilen kalınlıkta serilebilir, önce ön kapak açılır,
kova hidrolikle hareket ettirilerek boşaltma işlemi başlatılır,
traktör hızı ve toprak aralığı ayarlanarak serme işlemi
istenilen kalınlıkta yapılır.

5-  KOVA VE  BOŞALTMA

4-  KAPAK

Ön kazan kapağı; kazı sonucu kazan tam kapasite
dolduğunda, hidrolikle indirilerek toprak hapsedilir ve
dolgu alanına kayıpsız taşınabilir.



xTesviye makinası çeki bağlantısında delik kademeleri kullanılarak traktörle tesviye makinası uyumu
sağlanır. Verimli bir çalışma için bu ayar mutlaka yapılmalıdır. Düz bir zeminde traktör tesviye

makinasıe yaklaştırılır çeki seviyesi tesviye makinası tarafında uygun deliğe bağlanır, fazla aşağı
pozisyonda bağlanırsa bıçak dalma yapamaz, yüksek pozisyonda bağlanırsa agresif kazı yapar,

traktör sürekli patinaja düşebilir, bu da fazla yakıt sarfiyatı ve verimsiz çalışmaya neden olur.
 

SAB İ T  ÇEK İ  MODELDE
6-  TRAKTÖR  -  TESV İYE  MAKİNAS I  BAĞLANT I  AYAR I



 
Traktör alt bağlantı kolları aşağı indirilerek kazıya geçilir. Alt bağlantı kolları minimum yüksekliği, yan
askı kollarından ayarlanmalıdır, alt bağlantı kolları çok aşağı inerse kazı agresif olur, traktör patinaja

düşer, ideal çeki gücü için uygun ayar deneme ile bulunur. Bu ayar yapılmaz ise operatör sürekli
hidrolikle ayar yapmak zorunda kalır ve verimsiz çalışma olur.

Kazı sonunda, kova dolduğunda ön kapak kapatılır, traktör üç nokta askı kolları kaldırılarak toprak
dolgu alanına taşınır.

 

6-  TRAKTÖR  -  TESV İYE  MAKİNAS I  BAĞLANT I  AYAR I
YAR I  ASMA MODELDE



7-  OPS İYONLAR
 

ARKA KAZICI

Ser t  zemin lerde
yapı lan kaz ı la rda ,
toprağ ı
gevşetmekte
ku l lan ı lan  kaz ıc ı
i s ten i ld iğ inde
ops iyone l  o larak
arkaya tak ı lab i l i r .         



KAZAN 4
8-  GENEL  ÖLÇÜLER



KAZAN 5
8-  GENEL  ÖLÇÜLER



8-  GENEL  ÖLÇÜLER

KAZAN 6 - SABİT ÇEKİ



TEKNİK ÖZELLİKLER
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