Cunostinte practice
S-a demonstrat ca este mai ieftin sa intretii un parc de utilaje decat sa-l repari atunci cand nu-l mai poti
folosi. Preventia si intretinerea corecta a utilajelor le mareste durata de viata si ne ajuta sa nu fim nevoiti
sa cumparam utilaje noi in situatii de criza.

Odata cu venirea primaverii, trebuie efectuate o serie de operatiuni pentru a asigura pornirea in conditii
optime a motocultorului.
Iata cateva sugestii pentru a porni corect un motocultor dupa perioada de inactivitate din iarna:
*Inainte de a face interventiile necesare, este important sa pozitionezi motocultorul pe o suprafata
dreapta. Pentru a evita pete de ulei sau alte scurgeri nedorite, aseaza sub el un carton sau alt material
usor de curatat.
1. Schimbul de ulei
Este indicat sa schimbi uleiul ( atat uleiul de motor cat si uleiul din cutia de viteze) inainte de a pune
motorul in functiune pentru noul sezon. In manualul de utilizare si intretinere al motocultorului tau vei
gasi informatii despre tipul de ulei pe care trebuie sa il folosesti. In general uleiul din motor se schimba la
aproximativ 50 de ore de functionare si verificarea nivelului (in campanie) este indicat sa se faca zilnic.
2. Filtrul de aer

Filtrul de aer este o componenta care trebuie curatata foarte des. In conditii de praf, curatarea filtrului de
aer trebuie facuta odata la 2 ore. Indicatiile exacte le gasesti in manualul de intretinere.
Asigura-te ca ai un filtru de aer curat inainte de pune motorul in functiune!

3. Combustibil
Inlocuieste combustibilul vechi din rezervor cu unul nou inainte de a porni motocultorul !

4. Bujia

Unul dintre motivele pentru care e posibil sa nu porneasca motocultorul se datoreaza depunerilor de pe
bujie. Scoate bujia si, in cazul in care e ancrasata, curat-o bine de orice depuneri!
5. Curele
Motocultoarele au, in functie de producator, mai multe curele (distributie, cutia de viteze etc.). Verifica
daca sunt intinse; daca nu, intinde-le folosind sistemele de ajustare!
6. Cutitele
Pentru a functiona la capacitate optima cutitele motocultorului trebuie sa fie bine ascutite. Pentru o
functionare eficienta si evitarea defectiunilor schimba cutitele tocite cu unele noi.
7. Presiunea rotilor
Nu uita sa verifici presiunea rotilor, urmarind indicatiile din manual. Rotile desumflate fac operarea
utilajului mai grea si ineficienta.
8. Fixarea suruburilor
Este important sa verifici zilnic, atat inainte de pornire cat si in timpul exploatarii, daca fiecare capac si
surub este bine fixat.
Cititi cu atentie manualul de utilizare al motocultorului pe care il detineti si respectati
instructiunile de siguranta. Asigurati-va ca, atunci cand faceti interventiile, in preajma utilajului
nu se afla copii sau animale de companie. Interesati-va, inainte de a face sapaturi, de traseul
tevilor de gaz si evitati-le pentru a nu avea suprize neplacute.

Daca esti presat de timp sau pur si simplu vrei sa castigi bani facand ceea ce stii tu mai bine,
lasa-ne si pe noi sa facem ceea ce stim noi mai bine: revizii, intretinere si reparatii de motoutilaje.

