
KAZA ÖNLEMLERİ İÇİN ÖNERİLER 

- Biçerdöver ilk kullanımda kullanma kılavuzunu 
okuyun 

- Sürücü kabinine çıkmadan önce mutlaka biçer-
döverin çevresini kontrol edin. 

- Biçerdöveri hareket ettirmeden önce üç kez kor-
naya basın 

- Çalışırken kişisel koruyucu ekipmanlar ( güvenli 
ayakkabı, eldiven, gözlük ) kullanın. 

- Dane boşaltıldıktan sonra boşaltma helezonunu 
kapatın. 

- Yüksek gerilim hatlarının altından geçmeden ön-
ce biçerdöverin yüksekliğini kontrol edin. 

- Karayoluna çıkmadan önce sarı ışıklı dönen ikaz 
lambasını takın, kötü görüş koşullarında kırmızı 
ışık kullanın. 

- Biçerdöverin tamir, bakım ve onarımını yapma-
dan önce motoru stop edin, el frenini çekin ve 
kontak anahtarını çıkarın. 

- Tablanın altında çalışırken veya tablayı taşırken 
tüm kuralları eksiksiz yerine getirin. 

- Eğimli arazilerde ani manevralardan kaçının, 
eğim aşağı inişlerde ve yan eğimlerde fren kulla-
nın ve dikkatli dönün 

- Çalışmaya başlamadan önce tüm muhafazaların 
yerli yerinde ve doğru takılmış olduğundan emin 
olun. 

- Operatör değişimini biçerdöver tam durduktan 
sonra yapın. 

- Asla hareket halindeki biçerdövere çıkmayın. 

- Desteksiz olarak tabla altında asla çalışmayın. 

- Yüksek gerilim hattı altında bakım yapmayın, park 
etmeyin ve boşaltma helezonunu açmayın. 

- Muhafazaları açık kalmış veya çıkarılmış biçerdö-
veri çalıştırmayın. 

- Motoru stop etmeden dane deposuna çıkmayın 
veya girmeyin. 

- Biçerdöverin boşaltma helezonunun yanında dur-
mayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAYOLU GÜVENLİĞİ 

- Karayoluna çıkmadan önce ön tablayı çıkarın, da-
ne deposunu boşaltın, boşaltma helezonunu katla-
yın, fren pedallarını kilitleyin ve merdiveni katlayın. 

- Yüksek gerilim hatlarının altından geçmeden önce 

biçerdöverin yüksekliğini kontrol edin. 

- Tüm aynaların ayarını yapın ve ölü noktalar olu-
şup oluşmadığından emin olun. 

- Biçerdöverle karayolunda hareket ederken hiçbir 
şekilde ikinci şahısların veya çocukların sizinle be-
raber seyahat etmelerine izin vermeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

YANGIN 

- Hasat sezonuna temiz makine ile başlayın, maki-
nelerde çıkan yangınların % 75’i motor ve moto-
run bulunduğu bölgede başladığından buraya 
özel bir dikkat gösterin. 
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- Manifold, susturucu ve turbo şarj gibi parçaların 
iyi durumda ve kaçak vb. durumlardan bağımsız 
olduğundan emin olun. 

- Kuru havada hasat yapılırken, egzozdan kay-
naklı yangınları önlemek için kıvılcım tutucu sustu-
rucu kullanın. 

- Biçerdöverde 2 adet yangın söndürücü bulundu-
run.   

- Yangın söndürücünün doğru olarak nasıl kulla-
nılacağını öğrenin. 

- Çalışma esnasında yangın çıkarsa hemen moto-
ru stop edin yangın söndürücüyü alıp dışarı çıkın. 

- Kabinden uzakta bir yerde cep telefonu veya 
telsizle tarlaya acil yardım çağırın. 

- Yangın söndürücünün her zaman çalışır durum-
da olduğundan emin olun. 


