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1. ОПШТ ОПИС НА МАШИНАТА 
 
Плуговите се приклучни машини кои се користат за основна обработна на земјата. 
Нивниот век најчесто е од 7-10 години. 
 
Најчесто се користат за: 
 

- Обработка на изорани тешки површини пред сеење 
- Повремено окопување на лозја и овоштарници 
- Заорување на природни и вештачки ѓубрива 
- Обработка на тревници и пасишта 

 
 
На секој плуг се наоѓа идентификациона плочка на која е напишан сериски број 
 
Главни делови на плугот: 

- Рам на плугот 
- Плужно тело 
- Попречена осовина 
- Подесувач на ширина на бразда 
- Вертикален упорник 

 
Пред употреба прочитајте го упатството за употреба. На купувачите му препорачуваме 
да се придржаваат кон ова упатство и на тој начин да се спречат непријатности во 
текот на работата со машината. 
Произведувачот не одговара за штета која е настаната од неправилно користење на 
машината и непоштовање на упатството за употреба. 
 

2. УПАТСТВО ЗА СИГУРНА РАБОТА И ЗАШТИТА ОД НЕЗГОДИ 
 

СИГУРНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА 
 

На самата машина се наоѓаат сигурносни предупредувања. Овие предупредувања ве 
информираат за можните опасни ситуации за кои морате да бидете особено 
внимателни. 
 
 
За поголема сигурност треба да се внимава на следните ситуации: 
 

- За време на работа и транспорт не смее да се преносуваат животни и луге 
- Пред било какви поправки и подмачкувања да се откачи карданот или најдобро 

е да се изгасни тракторот 
- Забрането е движење во блозина на плугот поради тоа што исфрла камења и 

грутки 



3. ПРИПРЕМА ЗА РАБОТА И ПРИКАЧУВАЊЕ НА МАШИНАТА 

 

Пред почеток на орањето потребно е плугот да се подеси правилно.  

Прикачувањето на самиот трактор се врши на следниот начин: 

- Со возење на назад тракторот полека се приближува до плугот, Кога полугите 
на тракторот дојдат во иста хоризунтала со делот за прикачување на плугот 
застанетего тракторот и со помош на хидраулика подесетеја висината. Кога ке 
се изедначат полугите со делот за прикачување приклучетеѓи и закопчајтеги со 
сигурносните пинови. На грај прикачетеја и средната полуга со сигурносен пин. 

 

ПОСЛЕ РАБОТА: 

После работа потребно е плугот да го исчистиме од сите остатоци и складираме во 
сува просторија. Приклучните делови и сите елементи кои подлежат на подмачкување 
после завршување на сезоната потребно е да ги намачкаме со тенок слој на маст и 
масло. Потребно е плугот да се намачка со антикорозивна заштита. 

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА 
 

-Машината после производството е подложна на стриктни тестови и истата до крајниот 
купец е испорачана комплетна и исправна 

-Гаранцијата започнува да важи од денот на купување на машината 

-Гаранцијата покрива предвремена дотрајаност на поедини елементи од машината и 
фабрички недостатоци/грешки  

 

-Гаранцијата не ги покрива следните елементи: 

 Искривувања како последица на удар, 
 корозија 

 
 
 

 

 

 


