
 

 راهنمای نصب و راه اندازی

دستگاه ریشک زن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه:

نخست كتابچه راهنما را به صورت كامل مطالعه نموده  ریشک زن  قبل از استفاده از دستگاه

 های ایمني ارائه شده توجه نمایيد.ها و توصيهو به دستور عمل

ه خوبي آموزش دیده باشند و آگاهي الزم كنند باید بكليه افرادی كه با این دستگاه كار مي

نكات ایمني دستگاه و خطرات احتمالي  ،در زمينه روش استفاده صحيح سرویس و نگهداری

 د.نرا داشته باش

 مزایای استفاده از دستگاه:

 جدا سازی ریشک از شالي -1

 جدا سازی دانه های پوک بذر -2

 مسير جداگانه جمع آوری بذر -3

 حمل آسان دستگاه  -4

 دستگاهسبک بودن  -5

 كيلو گرم در ساعت 120آماده سازی  -6

 

 گارانتي:

 سال خدمات بعد از فروش 15سال گارانتي بجز لوازم برقي و 1 -1

طراحي و  جدا سازی ریشک از بذراین دستگاه منحصراً برای استفاده در عمليات كشاورزی 

ونه ساخته شده است و هرگونه استفاده دیگر غيرمجاز بوده، و شركت در قبال بروز هرگ

 خسارت و صدمات ناشي از استفاده غيرمعمول مسئوليتي نخواهد داشت.



منظور از عبارت استفاده صحيح: رعایت شرایط؛ محدوده كاری؛ سرویس و نگهداری مناسب 

 باشد.مي

اصلي از جمله این موارد است. و  به طور مثال تنظيمات صحيح و استفاده از قطعات یدكي

به ابطال گارانتي شده و شركت هيچ گونه مسئوليتي در قبال هرگونه تعمير غيرمجاز منجر 

 خسارت و صدمات ناشي از آن ندارد.

هرگونه ادعایي در زمان تحویل مانند خسارت ناشي از حمل و نقل با مفقود شدن قطعات و 

 به صورت كتبي به اطالع شركت رساند. غيره بایستي فوراً

 

 موتور توانایي لیتر(حجم) وزن)کیلوگرم( ابعاد)میلي متر( مدل

SD-1000 1360*700*850 94 60 300 1/2hp*220v-1ph 

 

 

 های ایمني:توصیه

 كليه نكات ایمني تا حد امكان در نظر گرفته شده ولي الزم است به این نكات توجه گردد:

 ارگي موقع حمل كامالً بررسي گردد.قبل از روشن شدن دستگاه و احياناً پ -1

دستگاه بر روی زمين از لحاظ تنظيمات و تعميرات بر روی دستگاه پرهيز قبل از استقرار  -2

 گردد.

 از تعميرات دستگاه از افراد غير مسئول استفاده نگردد. -3

 موقع كار هرگز برای هدایت بذر از دست استفاده نگردد. -4

 موقع روشن بودن كليه درپوشهای محافظ نصب شده باشد. -5



 " پرهیز گردد.پروانه دستگاه جدااز نزدیک كردن دست به  -6

 اندازی:نكات قبل از راه

 ریزی شده و كامالً تراز باشد.گيرد باید بتن( سطحي كه دستگاه بر روی آن قرار مي1

 االمكان برق دستگاه با كمترین فاصله به پریز متصل گردد.( حتي2

استفاده  غير صنعتي)خانگي( هرگز برقاه به پریز اصلي متصل و از رابط ( برق اصلي دستگ3

 نگردد.

 

 اندازی دستگاه:راه

 هدایت بذر پر گردد.ابتدا مخزن  -1

 دسته هدایت بذر به داخل مارپيچ به عقب كشيده شود. -2

 بسته به ميزان ریشكهای بذر سيستم خروجي تنظيم گردد. -3

 سرویس و نگهداری:

 شسته و تميز گردد. كامالً  دستگاه( الزم است پس از هر دوره كاری 1

( هنگام شستشوی دستگاه )خصوصاً زماني كه از جریان قوی آب برای تميز كردن استفاده 2

 جداً خوداداری گردد. موتور و لوازم برقيو گرفتن جریان به سمت شود(. از متمركز كردن مي

گردد تا ( پس از پایان هر دوره كاری و تا شروع دوره كاری بعد برق دستگاه كامالً قطع 3

 آسيبي به سيستم برق نرسد.

( الزم است پس از پایان كار دستگاه كليه تجهيزات سرویس و تا فصل بعد در انبار 5

 نگهداری گردد.



( در زمان توقف دستگاه در انبار هيچ تجهيز جانبي داخل مخزن جهت نگهداری قرار داده 6

 نشود.

جدول راهنمای رفع عيب دستگاه   

 

 

 

 

 

 

 

 رفع عيب يبعلت ع نوع عيب ردیف

 قطعي كابل برق ورودی دستگاه - شود.دستگاه روشن نمي 1

 

 وصل سيم و تعویض در صورت پارگي

 

 شل بودن تسمه - عدم چرخش مارپيچ 2

 

 

 

 باز شدن پيج مغزی روی مارپيچ -

 

هرزگرد سفت گردد.در صورت سفت 

شدن هرزگرد و شل بودن تسمه شماره 

 تسمه كوچكتر گردد.

 

 آچار آلن سفت كردن توسط

 

مدت زمان چرخش و ماندن زمان  - پوست گرفتن بذر 3

 زیاد بذر در مارپيچ

 كم بودن زمان چرخش بذر -

وزنه روی خروجي به سمت مارپيچ 

 چرخانده شود تا درپوش زودتر باز گردد.

وزنه روی خروجي به سمت مخالف 

مارپيچ چرخانده شود تا دیرتر درب 

 خروجي باز گردد.



 .و اینكه توليد كننده داخلي را حمایت نموده اید كر از خرید و حسن انتخاب شمابا تش

 كيفيتي واز نظر قيمت  متخصصين این شركت همه تالش خود را جهت ارائه كاری متفاوت

 خارجي را نموده اند . نمونه هایبهتر از 

 همه تالش این گروه برای رضایتمندی شما ميباشد. 

 

 فردای بهتر برای ایران و ایراني سر بلندی با آرزوی                                                 

 

 مدیریت و متخصصين گروه صنعتي سپاهان دلتا

 


