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ÝÇÝNDEKÝLER

ALPARSLAN TARIM MAK³NALARI SAN ve T³ø. A.þ.

œnceden bildirmeksizin dizayn, teknik Ôzellikler ve tan¸t¸m  de²i−iklikleri yapma hakk¸n¸ sakl¸ tutar.
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06.00.00 - BAKIM



www.alparslantarim.com.tr   alparslan@alparslantarim.com.tr 

� ALP�07 ÖN YÜKLEYÝCÝ'yi çalýþtýrmaya baþlamadan önce Kiþisel Yaralanma ve Ölümle sonuçlanacak
kazalarýn önüne geçmek ve Uzun Ömürlü, Kullanýmý kolay,güvenli,performanslý çalýþmasýný saylamak
için bu KULLANMA KLAVUZU'nu dikkatle okuyunuz ve talimatlara tam olarak uyunuz. 

� ALP�07 ÖN YÜKLEYÝCÝ'yi uygunsuz kullanýmýndan, deneyimsizlik veya dikkatsizlikten ve bu kýlavuzda 
verilen talimatlara aykýrý kullanýmdan kaynaklanan yaralanma, ölümle sonuçlanan kazalar ve hasarlar için 
herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. 

� Bu KULLANMA KLAVUZU, ALP�07 ÖN YÜKLEYÝCÝ'nin Kullaným Talimatlarý, Bakým Talimatlarý ve Yedek 
Parça Özelliklerini belirtmek için özenle hazýrlanmýþtýr.Doðru kullaným ve bakým yapýlmasý ön
yükleyicinin güvenli ve verimli çalýþmasýný saðlar ! 

� Kullanýcý el kitabý, ALP�07 ÖN YÜKLEYÝCÝ'yi tamamlayýcý bir parçasý olarak düþünülmelidir. Her
zaman ön yükleyici ile birlikte taþýnmasý önerilir. Satýcýlarýn / Daðýtýcýlarýn, bu kýlavuzun ÖN YÜKLEYÝCÝ
Ýle birlikte teslim etmeleri ve teslim edildiðini açýklamalarý önemlidir ! Kullanma Klavuzunda anlaþýlmayan 
her hangi bir konu var ise mutlaka Üretici / Satýcý ile irtibata geçerek gerekli bilgiyi alýnýz!                         !

01.02.01 ÖN YÜKLEYİCİ GENEL TANIMI

� ALP�07 ÖN YÜKLEYÝCÝ ALPARSLAN TARIM MAKÝNALARI SAN ve TÝÇ.A.Þ. tarafýndan Ziraii Traktörlere 
uygulanan Tarým ve Hayvancýlýk Sektörü Ýçin Özel Olarak Tasarlanmýþtýr. Özellikle Tarýmsal Ürünleri 
Yükleme, Taþýma ve Kaldýrmada Kullanýlýr ! 

� ALP�07 ÖN YÜKLEYÝCÝ 24 ila 130 HP Arasý Zirai Traktörler Ýçin Kullanýcý ihtiyacý ve ürün çeþidi dikkate
alýnarak 3 Farký Model ve farklý iþ ataçmanlarý tasarlanmýþ ve üretilmiþtir.                                                  .

ALP-07 SİLVER SERİSİALP-07 PLATİN SERİSİ  

45 ila 65 HP Arası Tarla ve 
80 HP kadar Bahçe Tipi Traktörler İçin

65 ila 130 HP Arası Tarla 
Tipi Traktörler İçin

25 ila 45 HP Arası 
Bahçe Tipi Traktörler İçin

01.01.01 KULLANMA KILAVUZU TANIMI

ALP-07 GOLD SERİSİ

01.00.00 TANIMLAMALAR
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01.00.00 TANIMLAMALAR

01.02.02 ŞASE BAĞLANTI TANIMI

� Ön Yükleyiciyi Traktöre  baðlayan  Þase üzerinde 
   bulunan civatalarýn her gün iþe baþlarken ve ara 
   ara kontrol edilerek gevþeyen var ise 
   sýkýþtýrýlmasý gerekmektedir!

� ALP-07 Ön Yükleyicinin Traktöre monte edilmesinde uzun süren 
ARGE sonucunda yüklerin ideal daðýlýmý, ri j itl ik üstün 
performans,ünitenin saðlamlýðý bakýmýndan 3 noktadan Traktöre 
baðlanmýþtýr. Her traktörün uygun bir montaj alt þasesi 
bulunmaktadýr. Traktör tip ve modeline göre baðlantý ekipmanlarýnýn 
baðlanmasýna mani olan parçalarda (Deposu yanda olan 
modeller,Kabin alt baðlantý Ayaklarý gibi) itina ile deðiþim ve revizyon 
yapýla bilmektedir.

2-3

DiKKAT

� Yedek Parça Sipariþi 
   verirken lütfen kod 
   numarasýný belirtiniz.

01.02.03 ÖN YÜKLEYİCİ YEDEK PARÇA ŞEMASI

ÖNEMLİ



Teknik Özellikler Technical Features Br Silver Gold Platin

Max. Kaldırma Yüksekliği (A) / Max Lifting Height (A)

Max. Kaldırma Yüksekliği (Zemin ile ataçman) (A) / Max Lifting Height (A) ( Attachment to ground)

Boşaltma Yüksekliği (B) / Emptying Height (B)

Max. Yükseklik Taşıma Açısı (a) / Transporting angle at Max. Height (A)

Maksimum Yükseklik Boşaltma  Açısı (b) / Emptlying angle at Max. Height (B)

Minimum Yükseklikte  Toplama Açısı / Collecting angle at Min. Height

Ataçman Zeminden Koparma Kapasitesi / Breaking off capacity from attachment ground

Max. Yükseklikte Taşıma Kapasitesi / Transporting capacity al Max. Height

Ataçman Dengeleme Sistemi / Attachment Balancing System

Anti - Şok Sistemi / Anti - Flack System

Joystick  Kumanda Sistemi / Joystick Control System

Hareketli Ataçman Hidrolik Valfi / Movable Attachment Hydraulic Valve

Hızlı Ataçman Sökme - Takma Adaptörü / Quick Attachment Dismantle - Fixing Adepter

Ön Yükleyici Ağırlığı / Front Loder Weight

Gerekli Traktör Güç Aralıkları / The Needed Tractor Power Ranges 

2600

2500

2100

45

55

45

600

550

Mekanik

Opsiyonel

Standart

Standart

Standart

250

25-40

3200

3050

2700

45

55

45

1300

1200

Mekanik

Opsiyonel

Standart

Standart

Standart

550

50-70

3860

3650

2940

45

55

45

1900

1800

Hidrolik

Standart

Standart

Standart

Standart

610

65-130

mm

mm

mm

deg

deg

deg

Kg

Kg

Kg

Hp
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01.00.00 TANIMLAMALAR

01.02.04 ETİKET TANIMI

� Tanýtým Etiketi Sol Baðlantý Kolu Üzerine Perçinlenmiþtir.Tanýmlama etiketinde, Model, 
   Seri No, Ýmal Yýlý, Ýmal Yeri, Aðýrlýk bilgileri yer alýr.

� Bilgi Talebinizde 
   Model ve Seri 
   Numarasýný 
   Mutlaka Belirtiniz.

01.02.05 TEKNİK ÖZELLİKLER
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02.01.01 GARANTİ ŞARTLARI

1.ALP-07 ÖN YÜKLEYÝCÝ Teslim Adresi ALPARSLAN TARIM MAKÝNALARI SAN ve TÝC. A.Þ. KONYA 
Fabrika adresidir. Garanti nakliye ve çalýþma ile ilgili maddi zararlarý kapsamaz. 
Nakliye müþterinin sorumluluðunda gerçekleþtirilir. 

2. Teslim esnasýnda kullanacak operatörün eðitim için hazýr bulunmasý ve gerekli eðitimi almasý 
gerekir,operatör alýcýnýn atayacaðý kiþi kabul edilir.
 
3. Teslim esnasýnda kontrol edilir Eksiklik,deforme v.s aksilik var ise üretici firmaya bildirilmelidir. 
Daha sonra bildirilen aksaklýklar garanti dýþýnda kalýr. 

4. Garanti Hidrolik Aksamý kapsamaz. 

5.Garanti süresi, kullanýlan malzeme ve / veya iþçilikten kaynaklanan hatalardan oluþabilecek 
hasarlara karþý 2 yýldýr. 

6. Garanti insanlara ve / veya nesnelere verilebilecek zararlarý kapsamamaktadýr. 

7. Garanti müþterinin verdiði bilgiler doðrultusunda hasar gören parçanýn yenisi ile deðiþtirilmesi ve  
veya tamir edilmesi ile sýnýrlýdýr. 

8. Alýcý veya kullanýcý oluþabilecek zararlardan dolayý (iþçilik kaybý, nakliye, kusurlu iþçilik, direkt veya 
dolayý kazalar, ürün kaybý vs.) Tazminat talep edemezler.

1. Teknik tabloda verilen deðerlerin dýþýnda iþlem yapýlmasý, 

Kullaným kýlavuzundaki bilgilerin dýþýna çýkýlarak makinenin çalýþtýrýlmasý, 2. 

Makinenin kötü kullanýmý sonucunda oluþacak muhtemel arýzalar, 3. 

Makinenin üzerindeki aksamlarýn, üreticiye yazýlý olarak bilgi verilmeden deðiþtirilmesi veya     4. 

    çýkarýlmasý ve orijinal yedek parça kullanýlmamasý. 

Makinenin gerektiði gibi yaðlanmamasý,baðlantý elamanlarýnýn kontrol edilerek sýkýþtýrýlmamasý 5. 

    sonucunda hasarlarýn meydana gelmesi gibi durumlardan dolayý oluþacak muhtemel hasar ve arýzalar 

    garanti kapsamý dýþýnda býrakýlmýþtýr.

02.01.02 MAKİNENİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA 
KALMA ŞARTLARI

02.00.00 GARANTÝ

4-5
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03.00.00 GÜVENLÝK VE EMNÝYET KURALLARI

03.01.01 GÜVENLİK

Bu iþaret ve sözcük el kitabýnda iþ güvenliði ile ilgili var olan önemli tehlike ve 
ölüm ihtimali oluþturabilecek yasaklarý belirtir.

Bu iþaret ve sözcük tehlike varlýðý belirtir. Bu tehlikeler küçük 
hasarlara neden olabilir. 

Bu iþaret ve sözcük çalýþmalarda güvenlik için alýnmasý 
gereken tedbirlere dikkat çeker. 

TAŞIMA, BAKIM, ONARIM, KURULUM, SERVİS, NORMAL KULLANIM VE AYAR İŞLEMLERİ 
SIRASINDA UYULMASI GEREKEN EMNİYET KURALLARI

Traktör kendi kendine hareket ettiðinde yaralanma ya da can kaybý olabilir. Motoru 
çalýþtýrmak için marþ motorunun kutuplarýný kýsa devre yapmayýnýz. Kýsa devre 
yaparak çalýþtýrýrsanýz traktörün viteste olmasý durumunda hareket saðlanýr ve 
tehlikeli durumlara neden olunabilir. Motoru sadece sürücü koltuðundan ve vitesi 
boþa ya da park konumuna alarak çalýþtýrýn.

Ön yükleyicinin traktöre baðlanmasý ve ayrýlmasý kullanýcý el kitabýnda anlatýlmaktadýr.  
Gerekli eðitim ve bilgiler anlaþýlmadan, ekipmanýn  traktöre  baðlanýp - ayrýlmasý ciddi 
yaralanmalara neden olabilir. 

Ekipmanýn ilk kullanýmý kesinlikle yetkili servis tarafýndan gerekli kontroller 
yapýldýktan sonra yapýlmalýdýr. Yetkili servis tarafýndan ekipmanýn traktöre 
baðlanmasý, ayar, bakým ve kullanýmý anlatýlacaktýr.

TEHLİKELİ

DiKKAT

ÖNEMLİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÖNEMLİ

Çalýþmaya baþlanmadan önce gevþek, çözülmüþ parçalarýn olup olmadýðý kontrol 
edilmelidir. Gevþeyen parça, somun veya cývatalar varsa mutlaka sýkýlmalýdýr. 
Hidrolik baðlantý elemanlarýnda olabilecek kaçaklar sýk sýk kontrol edilmelidir.

DiKKAT

Ekipman üzerinde ayar, tamir, bakým ve arýza arama gibi iþlemlerde ekipman saðlam 
bir zemine tamamen indirilmeli, gerekli sabitleme iþlemleri yapýlmalý (devrilme riskine 
karþý), traktör mutlaka stop edilmeli ve kontak anahtarý üzerinden alýnmalýdýr.

Traktör yanýndan ayrýlmadan önce motor mutlaka stop edilmeli, kontak anahtarý 
üzerinden alýnmalý, el freni çekilmeli ve gerekirse traktör tekerleklerine 
takoz koyulmalýdýr. 

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

Traktör ön yükleyici ile çalýþýrken kova ve ekipmanýn kaldýrma kollarý üzerine 
çýkýlmamalýdýr. Bu ekipmanlar insan ve diðer canlýlarýn taþýnmasýnda kullanýlmamalýdýr. 

 Ekipman ile çalýþýrken traktör 
sürücüsü yanýnda ikinci bir kiþinin bulunmasýna izin verilmemelidir.

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ
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03.00.00 GÜVENLÝK VE EMNÝYET KURALLARI

6-7

Trafiðe çýkýldýðýnda gerekli trafik 
kurallarýna uyulmalý ve emniyet 
tedbirleri alýnmalýdýr.

Ekipman traktöre baðlama iþlemi kullanýcý el kitabýnda belirtilen açýklamalara 
göre yapýlmalýdýr.

Traktör ön yükleyici ile eðimli arazilerde çalýþýrken duraklamalarda tekerlek önlerine 
mutlaka takoz konulmalýdýr. 

 Traktör ön yükleyici ile çalýþma sýrasýnda görevlilerden baþka kimsenin etrafta 
bulunmasýna izin verilmemeli, gerekli güvenlik önlemleri (güvenlik þeridi vb.) 
alýndýktan sonra iþe baþlanmalýdýr. 

 Çalýþmama durumlarýnda ekipman mutlaka yere indirilmelidir. 

Traktör ön yükleyicisinin kullanma, bakým ve ayarlarýný yapmadan önce makinaya ait 
�Bakým, Kullanma ve Güvenlik El Kitabý� mutlaka okunmalýdýr. Ayrýca ekipman üzerine 
yapýþtýrýlmýþ uyarý yazý ve figürlerin dikkatli bir þekilde gözden geçirilerek ifade edilmek 
istenilen temalar taþýma, bakým, onarým, kurulum servis, kullaným ve ayar esnasýnda 
göz önünde bulundurulmalýdýr.   

Ekipmanýn traktöre baðlanýrken traktörün park ayaklarýna 
çarpmamasýna dikkat edilmelidir. 

Ekipmanýn nakli söz konusu ise indirme ve bindirme iþlemleri yükleyici tarafýndan 
yapýlmalýdýr. Yükleme sýrasýnda sert darbe ve sürtünmelere karþý dikkatli olunmalýdýr.  
Baðlantýlar imalatçý tarafýndan belirtilmiþ taþýma noktalarýndan yapýlmalýdýr. 
(Baðlantý noktalarý kullanýcý el kitabýnda belirtilmiþtir.)  

Ekipmanýn traktöre baðlanmasý esnasýnda ekipman ile 
traktör arasýnda kimse olmamalýdýr.

Ekipman traktöre baðlama iþlemi kullanýcý el kitabýnda belirtilen 
açýklamalara göre yapýlmalýdýr.

Kaldýrma hareket alaný içerisinde kimse olmamalýdýr.

Ekipman traktörden sökülürken sert ve düz bir zemin üzerine devrilmeyecek þekilde 
býrakýlmalýdýr. Ayrýca park ayaklarý mutlaka sabitlenmelidir. Kullanýcý el kitabýnda 
anlatýlmýþ ekipman sökme talimatlarýna uyulmalýdýr.  

 Ön yükleyici traktöre baðlanýp 
trafiðe çýkmadan önce tüm 
emniyet tedbirleri alýnmalýdýr.

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

DiKKAT

ÖNEMLİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ TEHLİKELİ

DiKKAT

03.01.01 GÜVENLİK
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03.00.00 GÜVENLÝK VE EMNÝYET KURALLARI

Kaldýrma hareket alaný içerisinde kimse olmamalýdýr.

Ekipman traktörden sökülürken sert ve düz bir zemin üzerine devrilmeyecek þekilde
býrakýlmalýdýr. Ayrýca park ayaklarý mutlaka sabitlenmelidir. Kullanýcý el kitabýnda
anlatýlmýþ ekipman sökme talimatlarýna uyulmalýdýr.  

Ön yükleyici traktöre baðlanýp trafiðe çýkmadan önce tüm emniyet tedbirleri alýnmalýdýr.

Trafiðe çýkýldýðýnda gerekli trafik kurallarýna uyulmalý ve emniyet tedbirleri alýnmalýdýr.

Ön yükleyici ile çalýþmalarda yükün aðýrlýðýnýn yön ve fren kapasitesi olmak üzere yol
tutuþu üzerinde doðrudan etkili olduðu unutulmamalýdýr. 

Viraj dönüþlerinde ekipmanýn varlýðý unutulmamalý  hýz, dönüþlerde düþürülmelidir
Ayrýca karayollarýnda seyir halinde iken ekipmanýn karayollarý azami yükseklik 
mesafesine göre taþýnmasý olasý kazalarý önleyecektir..

 Ön yükleyici ile kapalý yerlerde çalýþmalarda egzoz gazlarý zehirlenmelere neden olabilir.  

Ön yükleyicinin çalýþma alanýnda enerji, doðalgaz vb nakil hatlarýna dikkat edilmelidir. 

 Makine ile çalýþma esnasýnda bir þey yiyip içilmemelidir.

Gece çalýþmak mecburiyetinde kalýnmýþsa yeterli aydýnlatma saðlanmalýdýr.

 Ekipmanýn limitleri asla zorlanmamalýdýr. Üretici tarafýndan tavsiye edilen azami yük 
kapasitesine uyulmalýdýr. 

 Ön yükleyici ile birlikte yokuþ aþaðý iniþlerde vites boþa alýnmamalýdýr.

 Hareket halinde iken traktöre asla inilip binilmemelidir.

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

DiKKAT

DiKKAT

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

DiKKAT

DiKKAT

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

03.01.01 GÜVENLİK
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ÖNEMLİ

8-9

Çalýþma sonrasý ekipmanýn temizliði itinalý bir þekilde yapýlmalý, kullanýcý el
kitabýnda anlatýlan bakým talimatlarý mutlaka uygulanmalýdýr. 

 
Bakým ve onarým iþlemlerinde orijinal yedek parça kullanýlmalýdýr.

 Ýyi eðitimli ve profesyonel bir operatör güvenlik önlemlerini sorumlulukla uygular.
Olabilecek her türlü can ve mal kayýplý kazalarýn eðitimsiz operatör veya kiþilerin
makinayý kullanmalarýyla olabileceði düþünülerek kýsa süreli de olsa eðitimsiz kiþilerin
ön yükleyiciyi kullanmasýna izin verilmemelidir.  

DiKKAT

DiKKAT

 Her türlü bakým iþlemlerinde yükleyici zemin seviyesine indirilmeli, motor stop edilmelidir.

Ýstirahat sýrasýnda ön yükleyici civarýnda ve yakýnýnda bulunulmamalýdýr.

Ýmalatçý firma tarafýndan onaylanmayan modifikasyonlar tehlikeli  sonuçlar  doðurabilir. 
Bu nedenle ekipman üzerinde herhangi bir modifikasyon yapýlmamalý ve onaylanmayan 
baþka ekipmanlarla birlikte çalýþýlmamalýdýr.

ÖNEMLİ

 Arýzalanmýþ ekipman kullanýmýnýn devam ettirilmesi operatör veya çevresindekilerin 
yaralanma ya da ölümüne yol açabilecek kazalara neden olabilir. Bu nedenle arýzalý ve 
eksik parçalý ekipmanlar ile çalýþýlmamalýdýr.

TEHLİKELİ

Zayýf iletiþimden kaynaklanan konuþamama, anlaþamamalar ya da yanlýþ anlamalar da 
kazalara neden olan bir diðer nedendir. Çevredekiler operatör tarafýndan uyarýlmalý ve 
bilgilendirilmelidir.

 Kendinize ve baþkalarýna zarar vermemek için alkollü iken ya da yan etkisi çalýþmaya 
engel olabilecek ilaç kullanýlmýþ iken ön yükleyici kullanýlmamalýdýr.

DiKKAT

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

Yetersiz tamir ve bakým kullanýcý ve baþkalarýnýn yaralanmasýna hatta ölmesine neden 
olabilir. Kullanýcý bilmediði ya da az bildiði tamir-bakým iþlerini yapmaya kalkýþmamalýdýr.

Tamir ve bakým esnasýnda fýrlayabilecek metal parçalarýna dikkat edilmeli, 
el sýkýþmalarýna neden olabilecek uygulamalardan kaçýnýlmalýdýr. 
Bu tip uygulamalarda emniyet gözlükleri ve tamir eldivenleri kullanýlmalýdýr.

Tamir bakým iþlemleri kuru ve temiz bir alanda yapýlmalýdýr.

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

DiKKAT

03.01.01 GÜVENLİK

03.00.00 GÜVENLÝK VE EMNÝYET KURALLARI
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Ön yükleyicinin kabinsiz traktörlerde kullanýmý tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

Ön yükleyici ile hareket halinde hýz, yük miktarý ve yol koþullarýna göre ayarlanmalýdýr. 

Ön yükleyici kesinlikle amacý dýþýnda kullanýlmamalýdýr.

TEHLİKELİ Hidrolik sistemle belli bir yüksekliðe kaldýrýlmýþ ekipmanýn altýnda çalýþmak çok 
tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

Hidrolik akýþkan tehlikelidir. Hidrolik sistemde sývý yüksek basýnç altýndadýr 
(140 Bar dan daha yüksek) ve herhangi bir kaçak tehlikeli sonuçlara yol açabilir

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

Hidrolik sisteme basýnç uygulamadan önce tüm baðlantý yerlereni sýkýnýz. 
El ve vücudunuzu kaçaklarýn olabileceði, sývýnýn yüksek basýnç altýnda püskürtülebileceði 
baðlantýlardan uzak tutunuz. Ayrýca hidrolik hatlarýn baðlantýlarýný çözmeden önce 
sistemin yüksek basýnç altýnda olmadýðýndan emin olunuz. Bunun için, motoru stop 
ediniz, ekipmaný zemine indiriniz ve kontrol kollarýný ileri geri hareket ettiriniz.

Hidrolik sistemin bakýmý emniyet açýsýndan özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle el 
kitabýnda belirtilen özel talimatlara uyulmalýdýr. 

TEHLİKELİ

Makine ile en elveriþli þartlarda çalýþýlmalý, traktör kontrolünün kaybedilme riski olan 
bataklýk ve eðimli alanlarda (maks. %4 eðim) çalýþýlmamalýdýr.

TEHLİKELİ

Çalýþmalarda kiþisel koruyucu ekipmanlar kullanýlmalýdýr.  (Baret, kulak týkacý, 
emniyet gözlüðü, koruyucu eldiven ve çelik burunlu iþ ayakkabýsý)

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

03.01.01 GÜVENLİK

03.00.00 GÜVENLÝK VE EMNÝYET KURALLARI
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DİKKAT- Tehlikeli bölgeye
girmeden önce, kilitleme

tertibatını kullanılarak hidrolik
silindiri güvenliğe alınız.

04.00.00 TEHLÝKE ÝÞARETLERÝ VE ANLAMLARI

ÖN YÜKLEYİCİ ÜZERİNDE BULUNAN
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05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.01.00 TAŞIMA VE DEPOLAMA TALİMATLARI
05.01.01 TAŞIMA TALİMATI

� Ön Yükleyici Traktörden ayrý baðýmsýz taþýnacak ise yükü    
taþýyabilecek kapasitede  olan saðlam kaldýraç yardýmýyla bez 
halatla resimde gösterilen yerden çift taraflý olarak baðlanmalý 
tonajý uygun araca yüklenmeli, yüklendikten sonra tekrar bez 
halatlarla kasaya sabitlenmelidir.

� Yükleme ve taþýma esnasýnda oluþabilecek hasarlara karþý 
tedbir alýnmalý, Ön yükleyici kontrol edilerek oluþmuþ hasar var 
ise bakým ve onarýmý yapýlmalýdýr.

� Ön Yükleyici uzun süre kullanýlmayacak ise Aþaðýda bulunan talimatlarý yerine getiriniz!

Ön Yükleyici'nin depolama esnasýnda depolanacak yer zeminin Asfalt,beton gibi saðlam ve sabit zemin 
olmasýna özen gösterin,üzerinde bulunan hidrolik hortumlarý, borularý ve diðer aksamlarýn zarar 
görmemesi için etrafýnda koruyucu bölge oluþturun. Gerekli durumlarda uyarýcý levhalar kullanýn. 

1-Yükleyiciyi kýlavuzda verilen talimatlara göre çýkarýnýz ve dengesini kontrol ediniz.
2-Dengeyi saðlamak için gerekirse ön kýsmý vaya ataçmaný baðlayýnýz.
3-Yükleyicinin bütün parçalarýný iyice temizleyiniz.
4-Tüm pimleri yaðlayýnýz.
5-Yükleyiciyi kuru ve iyi havalandýrmýþ yerde muhafaza ediniz.
6-Boyalý parçalarý silikonlu cila ile koruyunuz; boyalý olmayan metal parçalarýný yaðlayýnýz.
7-Dengeyi saðlamak için gerekirse ön kýsmý veya ataçmaný baðlayýnýz.
8-Açýkta Muhafaza Edilecek ise mutlaka üzeri çadýrla muhafaza altýna alýnmalýdýr.

� Ön Yükleyici Traktörden ayrý baðýmsýz taþýnacak ise aþaðýdaki talimatlara uyunuz !

Ýnsan gücüyle yüklemeye veya indirmeye yeltenmeyiniz. 
Bu þekilde yapýlacak olan iþlemler esnasýnda size veya 
makinenize zarar verebilir.

� Yükleme ve taþýma esnasýnda Ön Yükleyici yakýnýnda Ýnsan ve 
   canlý hayvan bulunmamasýna dikkat edilmelidir.

05.01.02 DEPOLAMA TALİMATI

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ
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05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.02.01 ÇALIŞMAYA BAŞLAMA TALİMATLARI
� Yükleyici normal tarýmsal iþler için tasarlanmýþtýr. 
Bunun dýþýndaki her türlü kullaným bu amaca aykýrýdýr ve yanlýþtýr. 

� Kiþiler veya nesneler üzerinde, ÖN YÜKLEYÝCÝ de yapýlan ihtiyari tadilattan 
   kaynaklanan hiç bir zarar için üretici, sorumluluk kabul etmemektedir.

� Çalýþmaya baþlamadan önce veya çalýþma esnasýnda, alkollü içecekler, 
   ilaçlar veya çalýþma yeteneðini etkileyecek þekilde psiko - fiziksel durumu 
   deðiþtiren maddeler alýnmamalýdýr.

� Ön yükleyici yalnýzca, ÖN YÜKLEYÝCÝ�nin özelliklerini ve alýnmasý gereken güvenlik önlemlerini 
iyi bilen usta operatörler tarafýndan kullanýlmalý, tamir edilmeli ve bakýmý yapýlmalýdýr. 

� Denge Kontrolü yapýlmadan kesinlikle ÖN YÜKLEYÝCÝ yi kullanmayýn. 
   Arka Denge aðýrlýðý ÖN YÜKLEYÝCÝ ve TRAKTÖR modeline göre deðiþiklik gösterir.
   ÖN YÜKLEYÝCÝLER�DE, her halükarda, yükleyici tarafýndan kaldýrýlan maksimum 
   yükün en az %70�i kadar denge aðýrlýðý kullanýlmasý önerilir.

� Ön yükleyici ile herhangi bir çalýþmaya baþlamadan önceTraktör hidrolik yað seviyesini kontrol ediniz 
Traktör Firmasýnýn verdiði maksimum yað seviyesi deðerinden Platin ve Gold  Serisi Ýçin 12 lt Sýlver Serisi 
Ýçin 8 Lt artý yað ilave edilmelidir.Ataçman deðiþimde tekrar kontrol edilerek gerekirse ilave yapýlmalýdýr.

� Traktör çevresinde dolaþarak inceleme yapýnýz.
   Civata ve somunlarýn sýký olduðundan emin olunuz.

� Hidrolik bileþenleri kaçaklara karþý kontrol ediniz. Hortum ve borularýn zarar görüp görmediðini kontrol 
ediniz. Mekanik parçalarýn deforme olmadýðýndan emin olunuz.Bir sorun olmasý durumunda çalýþmaya 
baþlamayýnýz. Hasarlý parçalarý derhal deðiþtiriniz. Yükleyicinin kullanýmý sýrasýnda meydana gelen birçok 
sorun ve hata, baðlantýlardaki gevþeklikten ve zamanýnda tespit edilemeyen kaçaklardan 
kaynaklanmaktadýr.                                                                                                                                               .

� Bütün gresörlüklerden her çalýþma öncesi yaðlama yapýnýz.
� Hidrolik yaðýn yavaþ yavaþ ýsýnmasýný saðlayabilmek için, motorun baþlangýçta yüksek hýzda 
   (1000 -1200 rpm) çalýþtýrýlmamasý gerekir.
� Zararlý ve gereksiz yükleme ve darbeleri önleyebilmek için bütün kollarý nazikçe kullanýnýz.
� Azami taþýma kapasitesini hiç bir þekilde aþmayýnýz.
� Üretici tarafýndan belirtilen kullaným, bakým ve tamir kurallarýna uyulmasý ve saygý gösterilmesi 
   baþlýca kullaným þartlarýndandýr.

�Çalýþmayla ilgili mevzuatta yer alan güvenlik þartlarýna ve önlemlerine, 
  týbbi þartlara ve ulusal trafik düzenlemelerine uyunuz.

DiKKAT

DiKKAT

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

TEHLİKELİ
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05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.02.02 YANLIŞ VE HATALI KULLANIM 

� Stop halinde Joystick (Kumando) kol Kontrol kilidinin kilitli olmasý
  olasý kazalarý engeller!

� Joystick Kumando kol üzerinde KÝLÝT düðmesi bulunmaktadýr. Kilitlemek için kol merkezlenerek 
  düðme içeri doðru basýlýr. Kilidi açmak için Düðme geriye çekmek yeterlidir.

05.03.02 AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ

� Ataçman komple kapalý iken Joystick koluna in 
   komutu verilmez, ataçman açýldýktan sonra ancak 
   aþaðý in komutu uygulanabilir.

� Joystick koluna in komutu verildiðinde inmiyor ise 
   STOP edin. Hidrolik hattýnda týkanma veya hava 
   yapma ihtimaline karþý kontrol edin arýza 
   giderilmeden kesinlikle çalýþmaya devam etmeyin.

� Basýnç hafifletme vanalarýnýn derecesini asla 
   deðiþtirmeyiniz. Beklenmedik bir sorunla 
   karþýlaþýrsanýz üretici firma ile irtibata geçiniz.

� Aþýrý direnç durumunda silindirleri çalýþtýrmaya 
   devam etmeyiniz. Böyle bir durumda hidrolik 
   sistemin ana vanasý açýlabilir ve yað aþýrý ýsýnabilir.

05.03.00 JOYSTICK KUMANDA KOLU
05.03.01 KİLİT

� Açma Kapama Düðmesi ALP 07 serilerine has olan Hidrolik ve 
   açma/kapamalý ataçmanlarda (iþ kovasý ve paketlenmiþ 
   Balya Tutucusu ataçmaný gibi) Açma ve kapama görevi görür.

DiKKAT

DiKKAT

DiKKAT

DiKKAT

ÖNEMLİ

� Joystick (kumanda) kolu Açma kapama Düðmesi basýlý iken joystick 
  (kumanda) kolunu ön ve arka kunumlarý kesinlikle kullanýlamaz aksi 
   taktirde hidrolik hidrolik Liftlerinde arýzaya sebebiyet verir.
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05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.03.03 JOYSTICK KUMANDA KOLU KULLANIM TALİMATI

� Yön tanýmlarý Traktöre oturmuþ kullanýcý yönüne göre belirlenmiþtir !

� Yükleyiciyi yukarý kaldýrmak için joystick kumanda kolunu geriye çekin !

� Yükleyiciyi aþaðýya indirmek için joystick kumanda kolunu öne itekleyin !

� Ataçmanýn aðzýný aþaðý eðmek için joystick kumanda kolunu 
   sað yöne itekleyin !

� Ataçmanýn aðzýný kaldýrmak için joystick kumanda kolunu sol yöne itekleyin!

� Hidrolik liftli ataçmanlarda Ataçman aðzýný 
   açmak veya kapatmak için joystick kumanda 
   kolunda bulunan düðmeye basýlý tutarak 
   SAÐ / SOL yöne itiniz. (Yönler ataçman 
   hidrolik quick kaplin�in (jak) farklý 
   baðlanmasýna göre deðiþiklik arz edebilir.)

ÖNEMLİ



www.alparslantarim.com.tr   alparslan@alparslantarim.com.tr 

05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.04.01 ÖN YÜKLEYİCİYİ TRAKTÖRE TAKMA TALİMATI !
� Traktörün ön tekerleklerinin Park ayaklarýna çarpmamasýna dikkat ederek ÖN YÜKLEYÝCÝ'nin 
    hareketli dirsekleri sabit çerçeveyle eþleþtiðinden emin olarak ileri doðru hareket ediniz.

� Kilit kolunu AÇIK bölümden yuva içerisinde çekerek yukarý kaldýrýn KAPALI konuma getirin.

Park ayaklarýnýn pimlerini sökün, Gerdime kolunu çevirerek kapatýn, Bom üzerindeki yerine sabitleyin.

� Ön Yükleyici / Sdm Hýzlý Baðlantý jaklarýný (quick kaplin) kontrol kolu 
   fonksiyonlarýnda terslik olmamasý için renklerine göre baðlayýnýz. 
   Sigorta kutusunu sigortayý kontrol ederek birleþtiriniz.

� Ön Yükleyiciyi Monte etmek için öncelikle Traktöre binerek  Joystick 
   kumanda kolunu geriye çekin Liftlerin uzadýðýný göreceksiniz daha sonra 
   Joystick kumanda kolunu sað yöne itekleyerek ön yükleyici hareketli 
   dirseklerini Traktör sabit çerçevesi üzerinde hareket ettirerek monte ediniz. 

 � Ön Yükleyici yukarý kaldýrýn.



05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.04.02 ÖN YÜKLEYİCİYİ TRAKTÖRDEN AYIRMA TALİMATI !

� Park Ayaklarýný Kilit pimi ve emniyet  pimi ni çýkararak kaldýrma kolundan ayýrýn, Gerdirme aparatýný 
  2.Deliðe gelecek þekilde açýn, Gerdirme Aparatýný Kilit pimlerini ve emniyet pimlerini takarak Park 
   Ayaðýna sabitleyin. Gerdirme aparatýný kontrol ederek park ayaklarýnýn gergide olduðundan emin olun.

� Kilit kolunu KÝLÝTLÝ Bölümden yuva içerisinde yukarý kaldýrarak Açýk Konuma getiriniz.

� Yükleyiciyi takarken veya çýkarýrken, aþaðýdaki talimatlarý sadece oparötör 

   traktörden ayrýlarak yerine getirmelidir. Ýþlemler yapýlýrken traktör 
   içerisinde veya etrafýnda kimsenin bulunmadýðýndan emin olmalýdýr.

Traktörü Sabit ve düzgün bir zemine park edin (ÖN YÜKLEYÝCÝ nin 
depolanacaðý yer zeminin mutlaka saðlam ve sabit olmasýna dikkat ediniz),
Ataçmaný zemine 20 cm yukarýda tabaný düz olacak þekilde konumlandýrýn.

Motoru STOP edin 

�JOYSTÝCK kumanda kolunu 
  Öne itekleyerek ön yükleyiciyi 
  Traktörden ayýrýn.

Motoru Çalıştırın !

TEHLİKELİ
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05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.04.02 ÖN YÜKLEYİCİYİ TRAKTÖRDEN AYIRMA TALİMATI !

� Ön Yükleyici / Sdm Hýzlý Baðlantý jaklarýný (quick kaplin) çýkartýnýz. Hýzlý Baðlantý jaklarýný çýkarmak için 
   diþide bulunan maþon kilidindeki kertiði bilyaya hýzalayýn ve aþaðý bastýrýn Erkek Jak Diþiden ayrýlacaktýr.

� Traktörü dikkatlice ön yükleyiciden ayýrýn !

Motoru STOP edin 

� Joystick kolunu sað,sol,ön ve arkaya hareket ettirerek sistem içinde bulunan basýncý tahliye ettiriniz, aksi takdirde 
   sistem içinde kalan basýnç takma aþamasýnda Hýzlý Baðlantý jaklarýnýn (quick kaplin)  baðlanmasýna izin vermez.
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05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.05.00 ATAÇMAN KULLANMA TALİMATLARI
05.05. 01 ATAÇMAN TAKMA 

� Ataçman apadaptörü kilit manevela kolunu kilit 
   lamasýna sabitleyerek kilidi açýnýz.

 � Traktörle Ataçmana doðru ilerleyin Ataçman 
    Adaptörünü 20÷30° aþaðý doðru çevirin !

� Ataçman Adaptör Aský pimini,Ataçman üst 
   baðlantý mesned yataðýna sabitleyin !

� Ataçmaný zeminden 30 cm yukarý kaldýrýn, 
   Ataçmaný geriye katlayýn !

El Frenini Çekin

� Ataçman apadaptörü kilit manevela kolunu kilit lamasýndan 
   kurtarýn Ataçmaný aþaðý yukarý hareket ettirin yay manivelayý 
   baðlantý pozisyonuna getirip orda tutacaktýr.

� Hidrolik aksamlý Ataçmanlarda 
   (Ýþ Kovasý ve Paketlenmiþ Silindirik Balya Tutucusu gibi) 
   Hidrolik Hýzlý Baðlantý jaklarýný (quick kaplin) sabitleyiniz 



05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.05.02 ATAÇMAN SÖKME

� Traktöre takýlý ataçmaný çýkaracaðýnýz yere götürünüz.

� Ataçman apadaptörü kilit manevela kolunu 
   kilit lamasýna sabitleyerek kilidi açýnýz.

� Hidrolik aksamlý Ataçmanlarda (Ýþ Kovasý ve Paketlenmiþ Silindirik 
   Balya Tutucusu gibi) Hidrolik Hýzlý Baðlantý jaklarýný (quick kaplin) 
   maþon kertiði / bilya hýzalayýn ve yukarý kaydýrarak çýkarýnýz.

� Motoru tekrar çalýþtýrarak Ataçmaný aþaðý indiriniz,zemine yatýrýnýz Ön Yükleyici Ataçman Adaptörü 
   pimleri ataçman baðlantý mesnedinden ayrýlýncaya kadar aþaðý indirmeye devam ediniz.

� Motoru Stop Ediniz !

� Hidrolik aksamlý Ataçmanlarda (Ýþ Kovasý ve Paketlenmiþ Silindirik Balya 
   Tutucusu v.s) joystick kol Açma/Kapama düðmesine Basýlý Tutarak sað ve 
   sol, hareket ettirerek sistem içinde bulunan basýncý boþaltýnýz

www.alparslantarim.com.tr   alparslan@alparslantarim.com.tr 
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05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.05.03 ATAÇMAN KILAVUZU AYARLAMA TALİMATLARI 

05.05.04 İŞ KOVASI,TOPRAK KOVASI,TAHIL KOVASI, SABİT 
PANCAR KOVASI KULLANIM TALİMATI

1-Kova seviyesini yere göre ayarlayýnýz ve zemine deðmeyecek þekilde aþaðý doðru indiriniz.
2-Kova ile  yýðýnýn içine giriniz ve kepçeyi yýðýnýn dýþýndayken kapatmaya özen gösterin.
3-Kova katlý iken malzeme itmeyin,yýðýn içerisine girmeyin.
4-Kova yýðýn içindeyken ön tekerlekler düz olmalýdýr, çevrilmemelidir.
5-Yükleme bittikten sonra, Kovayý yerden 30 cm yukarý kaldýrýp geriye doðru hareket ediniz
6-Kovayý yerden 30 cm yukarý kaldýrýnýz.
7-Tehlikeli sýçramalarý ve kenara kaymalarý önlemek için Kalkýþda, Duruþda yumuþak hareketler yaparak 
    aracý, zemin þartlarýna uygun bir hýzla boþaltma noktasýna doðru sürünüz. 
8-Kolu istenen yüksekliðe kaldýrýnýz ve malzemeyi boþaltmak için kepçeyi deviriniz.

Ataçmaný zemine düz olarak konumlandýrýn, klavuzun Civatasýný gevþeterek çubuk kýsmýný 
uzatýp kýsaltarak cubuk kertðini klavuz arpacýðýna hizalayýn. 

� Traktörün Devrilmesi,Kullanýcý üzerine Emtiya dökülmesini önlemek için 
   özellikle maksimum yükseklikteyken dikkatli bir þekilde kullanmaya özen 
   gösterilmeli hýzlý hareketlerden kaçýnýlmalýdýr.

� Denge lifi konumu Forklift Çatalý hariç mesnet üzerinde bulunan üst delikte 
   kullanýlýr; Eðer Forklift çatalýnda geriye eðim fazla olmasý isteniyor ise Alt 
   deliðe takýlýr.

TEHLİKELİ

ÖNEMLİ  � Ataçmaný zemin üzerinde  sürüklemeyiniz.
    Zemin üzerinde temasda olan ataçmanýn kulaným ömrü kýsalacaktýr.
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Ön Yükleyiciyi Traktöre baðlayan Þase üzerinde bulunan 
civatalarýn her gün iþe baþlarken ve ara ara kontrol 
edilerek gevþeyen var ise sýkýþtýrýlmasý gerekmektedir!

Bakým programýna uymamak, 
ÖN YÜKLEYÝCÝ garantisini otomatik olarak hükümsüz kýlar.

ÖNEMLİ

DiKKAT

05.00.00 ÖN YÜKLEYÝCÝYÝ KULLANMA KILAVUZU

05.05.05 BALYA TUTUCU 4 ŞİŞLİ ÇATAL

05.05.06 SİLİNDİRİK PAKETLENMİŞ BALYA TUTUCUSU

Ataçmaný zemin üzerinde  sürüklemeyiniz. Çatallarý zemin üzerine bastýrmayýn 
aksi takdirde Ataçmanýn çatallarý kýrýlacaktýr.

1-Ataçmaný yere hizalayýnýz ve aþaðý indiriniz. 

2-  Kaldýrýlacak yüke yaklaþýnýz ve balyayý çatalla alýnýz.

3-Ataçmaný zeminden 30 cm yukarý kaldýrýnýz,Ataçmaný 10° kadar geri eðiniz ve hareket ediniz. 

4-Çatalla ayný anda iki balyayý (her uca birer tane olacak þekilde vs.) 

    taþýmayýnýz. Aþýrý yük, çatal uçlarýný kýrabilir. 

5-Balyanýn döndürülmesi gerekiyorsa, çatallara zarar vermemek için, balyayý tepesinden yakalamayýnýz. 

    Çatallarý zemine 30-40 cm.de balyanýn altýnda hizalayýnýz ve balyaya dokundurmak için Ataçmaný kaldýrýnýz. 

6-Yükü zeminden  30 cm  yukarýda  tutarak  hareket  ediniz.

Tehlikeli sýçramalarý ve kenara kaymalarý önlemek için aracý, zemin þartlarýna uygun bir hýzla 7-

    boþaltma noktasýna doðru sürünüz. 

8-Aracý boþaltma noktasýna doðru sürünüz ve yumuþak bir þekilde durunuz. 

9-Kolu istenen yükseklikte kaldýrýnýz, çatallarý hizalayýnýz, balyayý indiriniz ve çatallarý geri çekiniz.  

1-Ataçmaný Paketlenmiþ Silindirik Balya'ya hizalayýn Karþýdan yaklaþarak alýn. 

2-Ataçman Balya'yý üzerinden dik açý ile alýp çevirme iþlemi yapmaya uygun deðildir. 

3-Yükü zeminden 30 cm yukarýda tutarak hareket ediniz. 

4-Tehlikeli sýçramalarý ve kenara kaymalarý önlemek için aracý, zemin þartlarýna uygun bir hýzla boþaltma 

    noktasýna doðru sürünüz. ve yumuþak bir þekilde durunuz. 

5-Ataçmaný Balyayý aldýktan sonra kesinlikle üzerine doðru katlamayýnýz. 

6-Kolu istenen yükseklikte kaldýrýnýz, balyayý indiriniz ve Ataçmaný geri çekiniz.                                             

ÖNEMLİ

06 BAKIM
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06.00.00  BAKIM

� ÖN YÜKLEYÝCÝ sürekli verimliliðini saðlamak için her zaman orijinal yedek parça 
   kullanmayý tercih ediniz.

� Tozlu ve çamurlu alanlarda kullanýmdan sonra makineyi dikkatlice temizleyiniz, yýkayýnýz ve yaðlayýnýz. 

� Joystick kumanda kolu etkinliðini kontrol ediniz.  

� Tüm pimleri yaðlayýnýz.  

� Düzenli olarak yað kaçaðý kontrolü yapýnýz. Kaçak durumunda, sorunu bulup düzeltiniz.  

� Hidrolik sistemin bakýmý için (filtreler, yað, seviyeler vb.) traktör üreticisinin talimatlarýna mutlaka uyunuz.

İlk 50 Saatlik Bakım Programı

� Bütün cývata ve somunlarýn sýkýlýðýný kontrol ediniz. 

   Özellikle, sabit çerçeveyi traktöre tutturan vidalarý kontrol ediniz. vb. traktör üreticisinin talimatlarýna mutlaka uyunuz.

Her 10 saatlik çalışma veya günlük Bakım Programı

� Bütün cývata ve somunlarýn sýkýlýðýný kontrol ediniz. Özellikle, sabit çerçeveyi traktöre tutturan vidalarý kontrol ediniz.

� Tüm pimleri kontrol ediniz ve yaðlayýnýz.

�  Hidrolik yað kaçaklarýný kontrol ediniz.

�  Hidrolik yað seviyesini kontrol ediniz.

Her 50 saatlik çalışmanın ardından veya haftalık olarak;

� Bütün cývata ve somunlarýn sýkýlýðýný kontrol ediniz. Özellikle, sabit çerçeveyi traktöre tutturan vidalarý kontrol ediniz.

�  Hidrolik yað seviyesini kontrol ediniz.

Her 250 saatlik çalışmanın ardından;

� Joystick kumanda kolu etkinliðini kontrol ediniz.

Her 1500 saatlik çalışmanın ardından veya yıllık olarak;

� Hidrolik yaðýný deðiþtiriniz.

YAĞ SEVİYE KONTROLÜ

� Ön Yükleyici tamamen yukarý kaldýrýlýr,Hidrolik liftli ataçmanlarda lift açýk pozisyona getirilir bu konumda iken þanzýman 

    kutusu içindeki yað seviyesi kontrol edilir.

Hidrolik yağ değişimi

� Ön yükleyici þanzuman yaðý yeni deðiþmiþ ve gereken temizliði yapýlmýþ traktöre montaj yapýlýr.

    Traktörünüzün Hidrolik yaðýný ve Yað filtrelerini üreticinin verdiði çalýþma saat peryodundan %30 oranýnda  daha erken 

     deðiþtiriniz. Örneðin 2000 saat verilmiþse 1600 saat'te deðiþimini yapýnýz
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