Списък за ежедневна
проверка на
Оператора на
комбайн
Знаете ли какво ниво на качество се изисква за тази
култура?
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<8%?

Надраскване

<5%?

Механични повреди
Пръст/буци/камъни
Стебла

няма?
малко/няма?

Известни ли са ви резултатите от последната проверка
на качеството и как те се съотнасят с целта?
Ако възникват щети, какви подобрения е
необходимо да се направят, за да се понижат
нивата на щетите?
Необходима ли ви е помощ/съвет?

Кое е с най-висок приоритет?

Опитвате ли редовно да регулирате настройките на
машината , за да подобрите работата, особено
според типа почва?

Има ли области по комбайна , които считате, че
повишават повредите по картофите?
Какво можете да направите по въпроса?

Необходима ли ви е помощ/съвет?

Полето или състоянието му ще се отрази ли на щетите,
Използвате ли най-подходящата настройка за наличните
условия? напр. скорост на мрежа , размер на мрежа ,

напр. наклон, влажност на почвата, плевели, стебла и
т.н.?

капаци на мрежа , тип на мрежа , комплекти за поливани,

Обмислете най-добрата посока за събиране на реколта

размер и тип на ролките за почистване, почистващ

при наклон, напояване за овлажняване на почвата,

модул и т.н.

овършаване на стебла/ пръскане на плевели.

ГОВОРЕТЕ ЗА ПРИТЕСНЕНИЯТА СИ С МЕНИДЖЪРА - ТАЗИ ОБРАТНА ВРЪЗКА Е ОТ КЛЮЧОВО
ЗНАЧЕНИЕ!

КОМБАЙН
Проверка

Следвайте графика на производителя за ежедневно обслужване.

Проверка

Уверете се, че ръководствотона комбайна е достъпно, препоръчителнода е в машината

Проверка

Всички услуги и задействащи механизми работят както трябва.

Проверка

Палешници, дискове, ролки за захващане - подравняване и функциониране

Проверка

Повреди по мрежи или елементи като тел или стар метал, заседнали в мрежите. Камъни/ пръст/ стебла под
ролките, които натискат мрежата настрани.

Проверка

Износване и повреди по ролки за стебла и палци за стебла.

Проверка

Износване и повреди по почистващ модул.

Проверка

Всякакви празнини в областите за прехвърляне на реколтата, които биха захванали картофи.

Проверка

Натрупвания на камъни/ пръст/ стебла да не повреждат подемните механизми или разместват
подемните ремъци.

Проверка

Предпазни подложки/ материали в точките за прехвърляне.

Проверка

Състояние на защитните устройства за прехвърляне от комбайн към ремарке като уловители/ подложки и т.н.

ПРОВЕРЕНО

