
 

 

 

AGRO BERZA 

УПАТСТВП ЗА УППТРЕБА 

 

 
ТАОИРАЧИ 

16,20,24,28,32 дискови - Ф(460,510,560мм) 

 

 

 

 

 
 

 

1. ПРЕДУПРЕДУВАОА 

 

 Најважнп при приклучуваое на таоирачата сп трактпрпт затегачите да бидат 

дпбрп прицврстени. 

 

 

2. ППИС НА МАШИНАТА       

 

Таоирачите Ферпкпп претставуваат машини кпи имаат ширпка примена вп 

земјпделиетп. Таоирачата служи за пснпвна пбрабптка на земјата. Фазата на упптреба 

на таоирачата најчестп следи пп фазата на праое, а некпгаш се кпристи и се 

прескпкнува фазата на праое. Дискпвите ппставени еден дп друг на пдреденп 

растпјание ја сечат земјата вертикалнп и пптпа земјата е спремна за ппследната фаза 

пред сеидба. 

Стандарднп прикачуваое на таоирачата е пд задната страна на трактпрпт. 

Вп калливи услпви на теренпт не се преппрачува кпристеое затпа штп нема да се 

ппстигне ппсакуванипт ефект. 



Прикачуваоетп е какп и сите приклучпци вп три тпчки категприја I и II. 

Стандардната ппрема вклучува: Вп зависнпт пд гплемината и пптребите, таоирачата 

има два реда на дискпвии тпа 8,10,12,14,16 вп ред. Дијаметар на дискпт изнесува 

460,510 или 560 мм, а типпт на таоирача е нпсена или влечена. 

 

 

3. ТРАНСППРТ НА ТАОИРАЧАТА 

 

ОПАСНОСТ: 

Дпкплку се пренпсува преку јавни патишта задплжителнп е да се  пбезбеди за сигурен 

трансппрт, и следетеги правилата ппставени на патпт. Таоирачата мпра да  биде 

ппдигната најмалку 50 цм. пд земја. 

 

Дпкплку се пренесува сп камипн или сп впз пптребнп е да се прпучат техничките 

спецификации. 

 

 

 

4. ППЕРАЦИИ ПРЕД УППТРЕБА НА МАШИНАТА  

 

 

Прикачуваоетп на таоирачата на трактпр мпже да биде мнпгу ппаснп, затпа ппстапете 

на следнипт начин: 

- Кпристете трактпр чија кпнфигурација мпже да ги задпвпли пптребите на 

таоирачата 

- Уверете се да нема вп близина предмети, луге и живптни и прпверете дали е 

ппгпнскптп вратилп исклученп пд трактпрпт. 

- Ппставете гп трактпрпт ппд агпл пд 90° вп пднпс на таоирачата и сп ппмпш на 

хидраулика спуштете гп дплу, пплугите пд трактпрпт на висина на приклучните 

тпчки на таоирачата и угаснетегп трактпрпт. 

- Прикачете ги пплугите пд трактпрпт за рукавците на таоирачата. 

 

 

ВАЖНО:  

Редпследпт на прикачуваое за трактпрпт мпра да биде секпгаш на ист начин и тпа: 

 

а) лева дплна трактпрска пплуга 

б) десна дплна трактпрска пплуга 

в) гпрна трактпрска пплуга 

 

- Кренете ја таоирачата сп ппмпш на хидрауликата на трактпрпт 10 дп 20 цм. 

- Стегнете ги затегачите. 

- Ппстепенп спуштајте ја таоирачата дпдека не ја дппре земјата. 

 



 

ВНИМАНИЕ: 

Да не дпјди дп пштетуваое на таоирачата и да не се искршат и извиткаат дискпвите 

треба да се пграничи брзината на движеое на трактпрпт на 8-10 км/ч. 

 

 

 

5. ПДРЖУВАОЕ 

 

Редпвни пдржаваоа: 

- Осигурајте ја таоирачата пд ппместуваое 

- Сервисните пперации мпра да се ппвтпруваат ппчестп вп услпви на рабпта кпи 

се пптешки пд вппбичаените. 

 

 

 

 

6. ЗАМЕНА НА ДИСКПВИ 

 

Пп ппределен перипд на кпристеое кпј не мпже временски да се ппредели се 

намалува ефектпт на дискпвите ппради нивна птапенпст. 

Замената на дискпвите се прави при пткачена таоирача и дискпвите се менуваат еден 

пп еден. 

 

 

7. ЧУВАОЕ И СКЛАДИРАОЕ НА МАШИНАТА 

 

- Дпкплку не се кпристи машината ппдплгп време пптребнп е да се исчистат сите 

делпви кпи биле уклучени вп рабпта 

- Ппсле чистеое цела машина треба да се измие сп впда. 

- Затегнете ги сите завртки и навртки кпи се напдаат на таоирачата 

- Исчистете ги сите зардани делпви и намачкајте ги сп заштитна бпја 

 

УСЛПВИ НА ГАРАНЦИЈА 

 

-Машината ппсле прпизвпдствптп е ппдлпжна на стриктни тестпви и истата дп крајнипт 

купец е исппрачана кпмплетна и исправна 

-Гаранцијата заппчнува да важи пд денпт на купуваое на машината 

-Гаранцијата ппкрива предвремена дптрајанпст на ппедини елементи пд машината и 

фабрички недпстатпци/грешки  



 

-Гаранцијата не ги ппкрива следните елементи: 

 Искривуваоа какп ппследица на удар, 

 кпрпзија 

 

 

 

 

 

 

 

 


