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INTRODUCTION 

 
 CxxH series Hydraulic Rebar Cutting Machine is manufactured only for cutting steel 
plates. All other uses are forbidden. To get optimum efficiency from your machine, it is very 
important that it should be installed in a position to operate easily and to get more operation 
efficiency. Therefore, the place, where the machine operates, should be closer to the area 
where steels are stored. Moreover, it is more useful to cover upper side of area, where the 
machine operates, by a shed. We advise you putting a workbench in both sides of the 
machine. Length of these workbenches should be up to longest steel to be cut. Since the 
operator gets a possibility to operate by the means of workbench without swiveling and 
raising any kinds of steel. It ensures that the operator works more efficient.  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
!!! WARNING !!! 

  
 Operation and Maintenance manual should be read carefully. 
 Only authorized people should operate the machine.  
 While control, maintenance, lubrication, etc. of the machine are carried out, power of the 

machine is switched off.  
 All explanations included in operation and maintenance manual should be observed.  

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
ASSEMBLING 

 
 The machine should be installed on a sound floor and then taken on the scales by feeding 

its lower side by wedge to prevent wheels contacting the floor.  
 Wiring of the machine should be connected merely by skilled people. 
 A socket should be connected to insulated feeding line of 4x4 mm2, and then should be 

plugged for mains. 
 Ground should be made for safety purposes. Unless grounding is made,  the machine 

should not be started. 
 Connection of Grounding Line: 

 If there is any grounding line in electrical system, it should be connected. If not, the 
following procedure should be followed. Connect any end of the grounding line to a 
copper wire (minimum 16 mm2) to ensure electrical conductivity. Its end should be 
connected to any bar having a conductivity feature built sufficiently in ground (preferably 
in damp ground), or copper plate should be built in ground as deep as possible 

 
 

OPERATING THE MACHINE 
 
 
 It should be ensured that the machine is installed in accordance with any relevant 

assemble rules. 
 No object should be put between the machines and blades. If any, it should be removed.  
 Hands should not be inserted between blades.  
 The machine should be started by pressing Start button.  
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NOTE: In case that the machine is not used for a long time, power should be switched 
off. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
!!! WARNING !!! 

 
 Rotation direction of the engine should be in arrow direction. If the machine is started 
in any direction other than specified one, it cannot cut, and hydraulic pump failed 

------------------------------------------------------------------------------ 
  

 
CONTROL LEVER 

 

 
 
 The machine should be started by a control lever installed on oil tank in left side. 
Hydraulic system activates by engaging the lever forward, and thus center blades moves 
forward and implements cutting operations. The lever is disengaged, and the blade is replaced 
again under effect of tension spring. Pushing the control level backwards, you can accelerate 
return movement.  
 
NOTE: Square support lever should be adjusted in upper left side as per diameter of 
steel plate to be cut while cutting. If a thing steel plate is cut, this part should be swiveled 
and adjusted as per thickness of this steel plate. 
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TECHNICAL DATA 
 
 
SPECIFICATIONS 
 

Model MK-26 MK-36 MK-42 MK-52 
Maximum Cutting  - 45 kg/mm2 26 36 42 52 
Engine Power (kW) 2,2 4 5,5 7,5 
Volt 380 380 380 380 
Weight (kg) 125 350 425 690 
Dimensions (cm) 90x50x60 135x62x75 145x67x80 165x75x85 
Speed (rpm) 9 9 8 7,5 
Power Transmission Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic 
Hydraulic Tank Capacity (lt) 15 22 25 35 
Blade Dimensions (mm) 50x50x15 80x80x25 85x85x25 100x100x30 
Frequency 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

 
ATTACHMENTS 
 
• Blades   : 1 unit (2 pcs) 
• Grease Pump  : 1 unit 
• 14 mm key   : 1 unit 
 
CUTTING VALUES 
   
C26H Cutting Machine 

Steel capacity Diameter / Number of pieces 
45 kg/mm2 26x1 18x2 16x3 14x4 12x6 
65 kg/mm2 22x1 16x2 14x3 12x4 10x5 
85 kg/mm2 20x1 14x2 12x3 10x4 8x5 

 

C36H Cutting Machine 
Steel capacity Diameter / Number of pieces 

45 kg/mm2 36x1 26x2 22x3 16x4 12x5 
65 kg/mm2 30x1 24x2 18x3 12x4 10x5 
85 kg/mm2 26x1 20x2 16x3 12x3 8x5 

 

C42H Cutting Machine 
Steel capacity Diameter / Number of pieces 

45 kg/mm2 42x1 30x2 24x3 20x4 18x5 
65 kg/mm2 36x1 26x2 22x3 18x4 16x5 
85 kg/mm2 32x1 24x2 20x3 16x4 14x5 

 

C52H Cutting Machine 
Steel capacity Diameter / Number of pieces 

45 kg/mm2 52x1 36x2 30x3 26x4 24x5 
65 kg/mm2 44x1 32x2 28x3 24x4 22x5 
85 kg/mm2 40x1 30x2 26x3 22x4 20x5 
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PROTECTIVE APPARATUS 
 

  The following apparatuses should be used during operation;  
 Hats should be worn! 
 Goggles should be worn! 
 Steel nosed boats should be worn! 
 Gloves should be worn! 

 
NOTE: While working on the machine, you should never wear long dress, bracelets, 
aprons with long lower parts, and jewelries hanged out of body, because there is a risk 
of catching and hitching. 

 
 
 

PROHIBITED USAGE 
  
 Before the blade is replaced, and inspection and maintenance of the machine are fulfilled, 

the machine should be stopped and its power should be switched off.  
 During cutting operation, nobody should stand near the machine, and everybody should be 

kept away from it.  
 You should not insert your hands and arms into cutting blades.  
 While the machine is running, any construction devices and tools such adze, hammer, 

calipers, measuring tape, cantilever, etc. other than materials to be cut should be inserted 
into blades. 

 The machine should not be started in wet condition.  
 No cutting operation should be carried out in any dimension and quantity other than 

specified ones in capacity sheet on the machine.  
 Any steel plate to be cut should be leaned against fixed blade and shelter part. It should 

not be cut in any pattern other this cutting pattern.  
 Any steel plate should not be cut improperly.  
 In case of multi-cutting operations, steel plates in any quantity specified in capacity sheet 

shall be overlapped, leaned and cut on a shelter. Steel plates should not be cut in any other 
pattern.  

 You should never start the machine, while switchbox is turned on.  
 Preset point of thermal current adjusting area adjusted by the machine manufacture should 

not be tampered.  
 The machine should never be started unless grounding is made.  
 Any unauthorized people should never work on the machine.  
 The machine should never be started without grease.  
 Warning labels attached on the machine should not be removed.  
 No part should be fixed into the machine other than the parts produced by OSTIM.  
 Cutting operation should not be carried out by blind and cracked blades.  
 The machine should be cleaned by vacuum.  
 While blade conveyor is in raised position, springs should be tensioned and replaced.   
 The engine should be started in adverse direction to one indicated by an arrow mark on it.  
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HANDLING THE MACHINE 
 

 To handle the machine, forklifts, movable cranes or bridge cranes should be driven. 
Forklift should only be used while the machined is packaged in a chest. To handle the 
machine in a chest, a wedge should be put under wheels of the machine not to contact the 
floor, or wheels should be disassembled and replaced. Steel rope, chain and polyester sling 
should be used in hoisting the machine.  Hoisting rings on it should be used in hoisting the 
machine out of chest. Hoisting operation should be carried out by experienced specialists and 
subcontractors.  

 
------------------------------------------------------------------------------ 

!!! WARNING !!! 
 

 The machine should be run without vibration.  
 The machine should not be handled in wet environment. 
 Any parts lost or damaged while handling should be reported to OSTIM. 
 While using hoisting and handling equipment, their maximum handling capacity should 

be considered. 
 Mass center of the equipment should be considered while hoisting. 

------------------------------------------------------------------------------ 
!!! WARNING !!! 

 
 Cautionary marks on all handling equipment should be considered 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

CONTROLS 
 

 
THERMIC CONTROL BUTTON ADJUSTMENT 

 

MODEL C26H C36H C42H C52H 

Current (A) 4,8 8,5 11,5 15,8 
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PULLER SPRING ADJUSTMENT 
 
 When the puller springs on the machine run, their normal length increases, or during 
spring replacement tension adjustment may be failed. In this case, spring fails to drag or drags 
blade conveyor slowly. Moreover, if the spring is tensioned extremely, the machine may 
break the springs off while running. Therefore, tension is very important to be adjusted.  
 
 
 
ASSEMBLE & DISASSEMBLE OF PULLER SPRING 
 
 The nut tightened on spring tightening part, on where springs are tightened behind the 
machine, is loosen, and spring tightening part is disassembled. Then, center blade conveyor is 
dragged forward.  
 
 Since springs are loose, the center blade conveyor may be dragged forward by hand. 
When the blade conveyor is dragged forward, piston is removed. After piston is removed, new 
springs are attached. One side of new springs is attached on the center blade conveyor. Spring 
strengthening part is attached on its other side. The nut is turned by a proper wrench, and the 
stud is drawn and thus the springs are tightened. After strengthening operation is completed, 
the nut is tightened on the stud, and adjustment is completed. The opening between spring 
rings should be 0.5mm. Greatly tightened spring shall cause breaking off, and loose spring 
shall cause the center blade conveyor not to return.  
 
NOTE: To strengthen the springs, strengthen the nut attached to back strengthening 
screw by a wrench until an opening between spring rings reach up to 0.5mm 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
!!! WARNING !!! 

 
 While the conveyor is in raised position, springs should not be strengthened and 
replaced.  

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
ADJUSTMENT OF BLADE CONVEYOR GAP 
 
 When the machine operates, running opening of the blade conveyor may increase. 
This causes the machine to run difficultly, the blades to be broken and a hazard to occur. 
Moreover, if the springs are adjusted very tightly, they fail to drag the blade conveyor, and 
while the blades run, they collide and cause a hazard. Thus, the opening should be adjusted 
carefully. While adjusting, a running opening between blades should be 0.4mm. 
 
 Adjustment of opening of the blade conveyor: 
 
 Adjusting screws fixed in front right side of the machine should be loosed.  
 If there is any dirt or steel piece entering between the adjusting plate and the adjusting 

screws in front right side of the blade conveyor, it should be cleaned.  
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PULLER SPRING ADJUSTMENT 
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blade conveyor slowly. Moreover, if the spring is tensioned extremely, the machine may 
break the springs off while running. Therefore, tension is very important to be adjusted.  
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------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
ADJUSTMENT OF BLADE CONVEYOR GAP 
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This causes the machine to run difficultly, the blades to be broken and a hazard to occur. 
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 If there is any dirt or steel piece entering between the adjusting plate and the adjusting 

screws in front right side of the blade conveyor, it should be cleaned.  
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 Then, auxiliary adjusting screws should be tightened. While the machine runs, two blades 
should never contact each other. Therefore, the auxiliary adjusting screws should be 
adjusted carefully. Neither the opening between two blades should be greatly wide, nor 
should they be overlapped.  

 In case that the adjusting screws are greatly tight, the center blade moves forward, but 
never moves backward.  While adjusting, you should observe these matters.  

 
 
REPLACEMENT OF BLADES 
 
 While the machine is switched off, the blade installed on main frame in front side 
should be disassembled. Run the machine, and press the control lever. Then, press and hold 
stop button, and raise the blade until head of the bold fixed to the blade appears, and switch 
off the machine. Disassemble the old blade, attach new one, and engage the control lever. The 
blade conveyor shall be drawn back. This operation should be carried out by two authorized 
people.  
 
NOTE: Never disengage the control lever without replacing the blade or while it is in 
half position. 
 
 
OIL LEVEL 
 
 Level of oil contained in the oil tank may reduce from time to time due to operation 
and any leakages possible to occur. In such conditions, oil level should be checked by an oil 
indicator bar. There are two lines on the bar fixed to the tank lid. Oil level should be between 
maximum and minimum lines.  
 
 
REPLACEMENT OF OIL 
 
 A hydraulic oil No.37 should be used in the machine. Hydraulic oil should be replaced 
at intervals of approximately 1,000 running hours or 6 months. Oil discharge plug is installed 
under oil tank. You can discharge oil in the machine after disassembling this plug. After 
discharging oil, you can open the lid on the oil tank, and fill oil in it. Oil tank contains 
approximately 35 liters oil. Never fill less or more oil in it.  
 
OIL TANK 
 

MODEL C26H C36H C42H C52H 

Oil Tank Capacity (lt) 15 22 25 35 
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LUBRICATION 
 

 Running surfaces of the cutting machine should be lubricated through greasers in both 
sides to prevent surfaces from damaging each other. A standard greaser should be delivered 
with each cutting machine. Grease oil should be pumped weekly through 3 greasers in the 
right side and greasers in the left side  

 
 

SHORT TERM MAINTENANCE 
 
 If the machine runs outdoors, it should be protected against rain while raining.  
 Opening of the blades should be cleaned by a brush.  
 Edges of the blades should be checked, and if there is any bruise or break, the blades 

should be replaced.  
 The machine should be lubricated at least weekly through installed greasers. Broken 

greasers should be replaced.  
 It should be checked if the blade bolts are tight.  
 The blade conveyor of the machine should be disassembled and cleaned.  
 It should be checked if all bolts of the machine are fastened tightly.  
 Moving parts of the machine should be lubricated.  
 Hydraulic oil level should be checked.  

 
 
 

LONG TERM MAINTENANCE 
 
 The blade conveyor of the machine should be disassembled and cleaned.  
 Hydraulic sleeves and hoses of the machine should be checked.  
 Oil filter used in the oil tank should be cleaned.  
 Frame of the machine should be checked for welding crack or bending.  

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
!!! WARNING !!! 

 
 Operation period of hydraulic oil No.37 in the hydraulic unit is 1,000 hours in the 
system.  At the end of the period, the oil should be replaced. Otherwise, you may break down 
the hydraulic pomp. Furthermore, in case that the hydraulic pump is protected safely (against 
water, dust, dirt, etc.), its storage period is 6 months without use. An oil problem may occur in 
conditions exceeding this period, but it should be tested before use.  

------------------------------------------------------------------------------ 
!!! WARNING !!! 

 
 If any particles such as dust, ground, steel shavings, etc. enter into the oil, that would 
cause the pump to fail, thus the oil should be replaced immediately.  

------------------------------------------------------------------------------ 
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LUBRICATION 
 

 Running surfaces of the cutting machine should be lubricated through greasers in both 
sides to prevent surfaces from damaging each other. A standard greaser should be delivered 
with each cutting machine. Grease oil should be pumped weekly through 3 greasers in the 
right side and greasers in the left side  
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LONG TERM MAINTENANCE 
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 Frame of the machine should be checked for welding crack or bending.  

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
!!! WARNING !!! 

 
 Operation period of hydraulic oil No.37 in the hydraulic unit is 1,000 hours in the 
system.  At the end of the period, the oil should be replaced. Otherwise, you may break down 
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------------------------------------------------------------------------------ 
!!! WARNING !!! 

 
 If any particles such as dust, ground, steel shavings, etc. enter into the oil, that would 
cause the pump to fail, thus the oil should be replaced immediately.  

------------------------------------------------------------------------------ 
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ERRORS & RESOLUTION ADVISORY 
 
 
 Possible errors and advisory resolutions are listed above. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The switch is often 
blown up 

1. Short circuit may occur in 
the engine and wiring.  
2. Adjustment of the thermal 
current adjusting area may be 
lower. 
3. The engine protection 
switch is failed, and it may 
not transmit contacts.  
4. Short circuit may occur in 
the engine.  

1. Check if short circuit 
occurs. 
2. Check thermal current 
adjusting area. If it is lower, 
adjust it to 13.6 A. 
3. Check the switch. If filed, 
install new one.  
 
4. Cut off the wiring of the 
machine, and check if short 
circuit occurs.  

The machine fails to 
operate 

1. Wiring may be broken off.  
2. Incomplete phase may 
come to the wiring connected 
to the machine.  

1. Check the wiring.  
2. Check fuse in the 
switchboard.  

The machine does 
not cut 

1. The steel plate cut may not 
be in required size and 
strength.  
2. There may not any oil in 
the oil tank.  
3. The engine may rotate 
adversely.  
 
4. The pump or control ma be 
failed.  
5. Oil may escape through the 
sleeve and hose connections 
in the tank.  
6. Hydraulic oil may be 
deteriorated.  

1. Check steel plate cut as per 
cutting capacity chart.  
 
2. Check oil in the oil tank.  
 
3. Check if rotation direction 
is in direction of arrow mark 
(clockwise). 
4. Check the pump and 
control.  
5. Check if there is any 
leakage in the oil tank.  
 
6. Check if hydraulic oil is 
deteriorated.  

!!! WARNING !!! 
 In cases that covers and control board of the machine should be opened to 
eliminate any faults, and to identify any electrical failures of the machine, its 
power should be switched off, and it should be checked by skilled people 
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The machine often 
breaks the blade bolt 

off 

1. Bearing fixed to the blade 
may be crushed.  
2. The blades may be collided 
while running.  

1. Check the blade 
connection bearing.  
2. Check if the blades collide.  

The machine often 
breaks the spring off 

 

1. The spring tension may be 
higher.  

 

1. Check the spring tension.  

The puller spring 
fails to drag the 
blade conveyors 

back 

1. Running opening may be 
greatly tight.  
2. Since dust fills into the 
blade conveyor, this blade 
conveyor may be jammed.  

1. Check the running 
opening, if tight, loose it.  
2. Internal side of the blade 
conveyor should be checked, 
and dirt should be cleaned.  
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MECHANICAL DRAWING 
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SPARE PARTS LIST* 
 
 

NO PART 
CODE PART NAME PCS  NO PART 

CODE PART NAME PCS 

1 DK36-01 GÖBEK MİLİ 1  35 DK36-35 RAKOR 1 
2 DK36-02 SEGMAN 1  36 DK36-36 KONTROL VALFİ 1 

3 DK36-03 AYAR PLAKA CİVATASI 4  37 DK36-37 RAKOR 1 

4 DK36-04 GRÖSÖR 3  38 DK36-38 HİDROLİK HORTUM 3 

5 DK36-05 GRÖSÖR BAĞLANTISI 2  39 DK36-39 RAKOR 1 

6 DK36-06 BIÇAK TAŞIYICI 1  40 DK36-40 DİRSEK 1 

7 DK36-07 GÖVDE SAĞ PLAKASI 1  41 DK36-41 TAHLİYE BORUSU 1 
8 DK36-08 GRÖSÖR BAĞLANTISI 2  42 DK36-42 FİLTRE 1 
9 DK36-09 ÇEKTİRME SOMUNU 1  43 DK36-43 DİRSEK 1 
10 DK36-10 ÇEKTİRME 1  44 DK36-44 FİLTRE BAĞLAMA CİVATASI 4 
11 DK36-11 YAY 1  45 DK36-45 FİLTRE BAĞLAMA ELEMANI 1 
12 DK36-12 16x70 ALYAN BAŞLI CİVATA 1  46 DK36-46 POMPA BAĞLANTI CİVATASI 4 
13 DK36-13 BIÇAK 2  47 DK36-47 HİDROLİK POMPA 1 
14 DK36-14 16x20 ALYAN BAŞLI CİVATA 1  48 DK36-48 HORTUM RAKORU 1 
15 DK36-15 GÖVDE SOL PLAKASI 1  49 DK36-49 BAĞLANTI CİVATASI 4 
16 DK36-16 YAN PLAKA 1  50 DK36-50 RAKOR 1 
17 DK36-17 TEKERLEK 3  51 DK36-51 RAKOR 1 
18 DK36-18 ÖN DİNGİL 1  52 DK36-52 RAKOR SOMUNU 1 
19 DK36-19 ÇEKME KOLU 1  53 DK36-53 HİDROLİK DEPO GÖVDESİ 1 
20 DK36-20 ÖN DİNGİL MİLİ 1  54 DK36-54 HİDROLİK HORTUM 1 
21 DK36-21 ÖN DİNGİL MİLİ SEGMANI 1  55 DK36-55 HİDROLİK HORTUM 1 
22 DK36-22 TOPUZ 1  56 DK36-56 RAKOR SOMUNU 1 
23 DK36-23 SİLİNDİR ÖN KAPAĞI 1  57 DK36-57 HİDROLİK HORTUM 1 
24 DK36-24 PİSTON KOLU 1  58 DK36-58 HİDROLİK HORTUM 1 
25 DK36-25 PİSTON 1  59 DK36-59 KUMANDA KOLU 1 
26 DK36-26 SİLİNDİR GÖMLEĞİ 1  60 DK36-60 DAYAMA PİMİ 1 
27 DK36-27 SİLİNDİR ARKA KAPAĞI 1  61 DK36-61 DAYAMA 1 
28 DK36-28 ŞALTER 1  62 DK36-62 MAKARA 3 
29 DK36-29 MOTOR 1  63 DK36-63 MAKARA PİMİ 1 
30 DK36-30 PİLASTİK KAVRAMA DİŞLİSİ 1  64 DK36-64 POMPA KAVRAMASI 1 
31 DK36-31 KAPLİN 1  65 DK36-65 MOTOR KAVRAMASI 1 
32 DK36-32 KAPAK 1      
33 DK36-33 DEPO KAPAK CİVATASI 10      
34 DK36-34 HİDROLİK DEPO KAPAĞI 1      

 
* For technical purposes, parts list are designed in Turkish. 
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POWER DIAGRAM 
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CERTIFICATE OF WARRANTY 
 
 
 
Ademsan Machinery certifies its products to be free of 
manufacturing and assembly defects and warrantees its 
products to the original customer for a term of 2 years after the 
date of assembly. 
 
 
Should a unit fail to operate according to manufacturers 
specifications due to parts failure or manufacturing defect, 
Ademsan Machinery will replace said unit free of charge with 
proof of purchase and return of the defective unit. 
 
 
This warranty does not cover damage to equipments caused by 
persons through improper operation of such equipment. 
 
 
Ademsan Machinery 
Assembly Representative 
 
 
 
Date of Assembly  :  
Equipment Model  :  
Serial Number   :  
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MK Serisi Hidrolik Demir kesme makinesi sadece çelik malzeme kesme amacıyla yapılmıştır. 
Bunun dışında tüm kullanımlar yasaklanmıştır. Makinenizden en iyi verimi alabilmeniz için 
en önemlisi makinenin rahat olarak çalışabilecek durumda ve operatörden daha fazla iş verimi 
alacak pozisyonda olmalıdır. Bu nedenle makinenin çalıştığı yer, demirlerin stoklandığı alana 
yakın olmalıdır. Bunun yanı sıra makinenin çalıştığı yerin üzeri bir sundurma ile kapatılması 
daha kullanışlı olacaktır. Makinenin iki yanına çalışma sehpası koymanızı öneririz. Bu 
sehpaların boyu kesilecek en uzun demir boyunda olmalıdır. Sehpaların yardımıyla operatör, 
her türlü demiri döndürmeden kaldırmadan çalışma olanağı bulacağından operatörün daha 
verimli çalışmasına olanak sağlanmış olur. 
 
Önemli Uyarılar!!! 
Kullanma ve bakım kılavuzu mutlaka okunmalıdır. 
Makinede sadece yetkili kişiler çalışmalıdır. 
Makinenin kontrolü, bakımı yağlaması ve bunun gibi ayarlar yapılırken makinenin elektriği 
kesilmelidir. 
Kullanma ve bakım kılavuzunda yapılan tüm açıklamalara uyulmalıdır. 
 
MAKİNE MONTAJI: 
 
Makineyi sağlam bir zemin üzerinde tekerlerin yerden temasını kesecek şekilde alttan  
 Takozla besleyerek teraziye alınmalıdır. 
Makinenin elektrik bağlantısı ehliyetli kişilerce yapılmalıdır. 
 
 ELEKTRİK BAĞLANTISI : 
Ana elektrik bağlantısı için, fişi 4x4 mm2 izoleli besleme hattına bağlanmalı ve sonra  
Prize takılmalıdır. 
Güvenlik için topraklama bağlantısı yapılmalıdır. Topraklama bağlantısı yapılmadan 
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Makine çalıştırılmamalıdır. 
 
NOT: Makinenin uzun süre kullanılmaması durumunda elektrik bağlantısı kapatılmalıdır. 
 
Topraklama hattının bağlanması : 
Elektrik sisteminde topraklama hattı varsa bağlanmalı yoksa aşağıdaki işlem takip 
Edilmelidir.  
Topraklamanın bir ucunu bakır bir tele (minimum 16 mm2) elektrik iletkenliğini sağlayacak 
 Şekilde bağlayınız. Diğer ucu, ya yeteri kadar toprağa (tercihen nemli toprak) gömülmüş  
İletkenlik kabiliyeti olan çubuğa bağlanmalı, ya da bakır plaka mümkün olduğu kadar derin 
 Toprağa gömülmelidir. 
 
MAKİNE ÇALIŞTIRMA İŞLEM SIRASI : 
 
Makinenin montaj kurallarına uygun kurulduğundan emin olmalıdır. 
Makine bıçak arasında herhangi bir cisim varsa boşaltılmalıdır. 
Eller bıçaklar arasından çekilmelidir. 
Start butonuna basılarak makine çalıştırılmalıdır. 
 UYAR!:  
Motor dönüş yönü ok dönüş yönünde olmalıdır. Belirtilen yönün dışında makine çalıştırılırsa 
makine kesim yapmaz ve hidrolik pompa bozulur. Makine motoru ok yönünde dönmüyor ise 
makine kapatılmalıdır. Yetkili bir elektrikçi tarafından makineye bağlanan fazların yönü 
değiştirilmeli ve makinenin ok yönünde çalışması sağlanmalıdır.  
 
Makine sol yanda yağ tankının üzerinde bulunan kumanda kolu ile çalıştırılır. Kolun öne 
doğru çekilmesi ile hidrolik sistem harekete geçer ve orta bıçak taşıyıcısı öne doğru gelerek 
kesme işlemini gerçekleştirir. Kumanda kolunun bırakılması ile bıçak taşıyıcısı çekme yayının 
etkisiyle eski haline geri döner.  Kumanda kolunu geri doğru iterek geri dönüş hareketini 
hızlandırabiliriz. 
 
MK SERİSİ KESME MAKİNELERİ ÖZELLİKLERİ: 
Model MK-26 MK-36 MK-42 MK-52 MKE-36 
Maks Kapasitesi 45 kg/mm2 26 36 42 52 32 

Motor Gücü (KW) 2,2 4 5,5 7,5 3 

Voltaj (Volt) 380 380 380 380 380 

Ağırlık (kg) 125 350 425 690 350 

Ölçüler (cm) 90*50*60 135*62*75 145*67*80 165*75*85 90*60*70 

Hızı (rpm) 9 9 8 7,5 40 

Güç Aktarımı Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik Mekanik 

Garanti 2 Yıl 2 Yıl 2 Yıl 2 Yıl 2 yıl 

Hidr. Tank Kapasite (lt) 15 22 25 35  

Bıçak Ölçüleri (mm) 50*50*15 80*80*25 85*85*25 100*100*30 75*75*17 

Frekansı 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50HZ 
 
MK 26 Kesme Makinesi İçin Kesim Değerleri 

Çelik Kapasitesi Demirin Kalınlığı / Adedi 
45 kg/mm2 26x1 18x2 16x3 14x4 12x6 
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Topraklamanın bir ucunu bakır bir tele (minimum 16 mm2) elektrik iletkenliğini sağlayacak 
 Şekilde bağlayınız. Diğer ucu, ya yeteri kadar toprağa (tercihen nemli toprak) gömülmüş  
İletkenlik kabiliyeti olan çubuğa bağlanmalı, ya da bakır plaka mümkün olduğu kadar derin 
 Toprağa gömülmelidir. 
 
MAKİNE ÇALIŞTIRMA İŞLEM SIRASI : 
 
Makinenin montaj kurallarına uygun kurulduğundan emin olmalıdır. 
Makine bıçak arasında herhangi bir cisim varsa boşaltılmalıdır. 
Eller bıçaklar arasından çekilmelidir. 
Start butonuna basılarak makine çalıştırılmalıdır. 
 UYAR!:  
Motor dönüş yönü ok dönüş yönünde olmalıdır. Belirtilen yönün dışında makine çalıştırılırsa 
makine kesim yapmaz ve hidrolik pompa bozulur. Makine motoru ok yönünde dönmüyor ise 
makine kapatılmalıdır. Yetkili bir elektrikçi tarafından makineye bağlanan fazların yönü 
değiştirilmeli ve makinenin ok yönünde çalışması sağlanmalıdır.  
 
Makine sol yanda yağ tankının üzerinde bulunan kumanda kolu ile çalıştırılır. Kolun öne 
doğru çekilmesi ile hidrolik sistem harekete geçer ve orta bıçak taşıyıcısı öne doğru gelerek 
kesme işlemini gerçekleştirir. Kumanda kolunun bırakılması ile bıçak taşıyıcısı çekme yayının 
etkisiyle eski haline geri döner.  Kumanda kolunu geri doğru iterek geri dönüş hareketini 
hızlandırabiliriz. 
 
MK SERİSİ KESME MAKİNELERİ ÖZELLİKLERİ: 
Model MK-26 MK-36 MK-42 MK-52 MKE-36 
Maks Kapasitesi 45 kg/mm2 26 36 42 52 32 

Motor Gücü (KW) 2,2 4 5,5 7,5 3 

Voltaj (Volt) 380 380 380 380 380 

Ağırlık (kg) 125 350 425 690 350 

Ölçüler (cm) 90*50*60 135*62*75 145*67*80 165*75*85 90*60*70 

Hızı (rpm) 9 9 8 7,5 40 

Güç Aktarımı Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik Mekanik 

Garanti 2 Yıl 2 Yıl 2 Yıl 2 Yıl 2 yıl 

Hidr. Tank Kapasite (lt) 15 22 25 35  

Bıçak Ölçüleri (mm) 50*50*15 80*80*25 85*85*25 100*100*30 75*75*17 

Frekansı 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50HZ 
 
MK 26 Kesme Makinesi İçin Kesim Değerleri 

Çelik Kapasitesi Demirin Kalınlığı / Adedi 
45 kg/mm2 26x1 18x2 16x3 14x4 12x6 
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65 kg/mm2 22x1 16x2 14x3 12x4 10x5 
85 kg/mm2 20x1 14x2 12x3 10x4 10x5 

 
MK 36 Kesme Makinesi İçin Kesim Değerleri 

Çelik Kapasitesi Demirin Kalınlığı / Adedi 
45 kg/mm2 36x1 26x2 22x3 16x4 12x5 
65 kg/mm2 30x1 24x2 18x3 12x4 10x5 
85 kg/mm2 26x1 20x2 16x3 12x3 8x5 

 
MK 42 Kesme Makinesi İçin Kesim Değerleri 

Çelik Kapasitesi Demirin Kalınlığı / Adedi 
45 kg/mm2 42x1 30x2 24x3 20x4 18x5 
65 kg/mm2 36x1 26x2 22x3 18x4 16x5 
85 kg/mm2 32x1 24x2 20x3 16x4 14x5 

 
MK 52 Kesme Makinesi İçin Kesim Değerleri 

Çelik Kapasitesi Demirin Kalınlığı / Adedi 
45 kg/mm2 52x1 36x2 30x3 26x4 24x5 
65 kg/mm2 44x1 32x2 28x3 24x4 22x5 
85 kg/mm2 40x1 30x2 26x3 22x4 20x5 

 
 MAKİNE İLE VERİLEN EKİPMANLAR 
14 mm Alyan anahtar 1 adet. 
500 cm Gres pompası 1 adet. 
Yedek bıçak 2 adet. 
 
MAKİNEDE ÇALIŞIRKEN KULLANICALAK KORUYUCULAR 
 Kullanılan koruyucu kıyafet 
 Baret takılmalıdır 
 Gözlük takılmalıdır 
 Çelik burunlu bot giyilmelidir 
 Eldiven giyilmelidir. 
Yukarıda bahsedilen koruyucular kullanılacaktır. Bunların kullanılmaması durumunda 
yaralanma riski vardır. 
Makinede çalışırken yakalanma ve takılma riskine karşı uzun saç, kolları uzun elbise, künye, 
altları uzun önlükler vücuttan dışarı sarkmış takılar kesinlikle kullanılmamalıdır. 
 
MAKİNENİN TAŞINMASI 
Makineyi taşımak için folk lift, hareketli vinç veya köprü vinçleri kullanılmalıdır. Fok lift 
sadece makine sandıklı halde iken kullanılmalıdır. Makineyi sandık içinde taşımak için 
makinenin tekerleri sandık zeminine değmeyecek şekilde altına takoz konulmalı ya da 
tekerleri sökülüp yerleştirilmelidir. Makinenin kaldırılmasında çelik halat, zincir ve polyester 
sapan kullanılmalıdır. Sandık dışı kaldırmalarda makine üzerindeki kaldırma halkasından 
yararlanılmalıdır. Kaldırma işlerinde deneyimli uzman kişiler ve taşeronlar çalışmalıdır. 
 
UYARI!!!! 
Makine vibrasyonsuz hareket ettirilmelidir. Makine ıslak ortamda taşınmamalıdır. 
Taşıma sırasında kaybolan veya hasar gören parçaların raporlandırılarak üreticiye bildirilmesi 
gerekir. 
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Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kullanırken bu ekipmanların maksimum taşıma kapasitesi 
göz önüne alınmalıdır. 
Kaldırma sırasına ekipmanın ağırlık kütle merkezi göz önünde bulundurulmalıdır. 
Tüm taşıyıcı ekipmanlar üzerindeki uyarıcı işaretlere dikkat edilmelidir. 
 
MAKİNENİN YAĞLANMASI: 
Kesme makinesinin çalışan yüzeylerinin birbirine zarar vermemesi için her iki yanda bulunan 
grasörlüklerden yağlanması gerekmektedir. 
Her kesme makinesinin yanında standart olarak grasörlük verilmektedir. 
 Bu grasörlüklerle sağ yanda bulunan 3 adet garasörlük ve sol yanda bulunan grasörlüklerden 
her hafta gres yağı pompalanması gerekmektedir. 
 
KESME DAYAMASININ KULLANIMI: 
Kesim yaparken kesilecek demirin çap kalınlığına göre sol üst yanda bulunan kare dayama 
kolu ayarlanmalıdır. İnce demir kesilecekse bu demirin kalınlığına göre bu parçayı çevirerek 
ayar yapılmalıdır. 
 
MAKİNEDE YAPILACAK KONTROL VE AYARLAR 
AÇMA KAPAMA ŞALTERİ:  
On;  Makineye akım uygulanmasını başlatarak makineyi çalıştırır. 
Of;  Makinenin elektrik akımını keserek makineyi durdurur 
Termik akım ayar sahası  
 
Termik akım ayar sahası ayarı ve motor koruma şalteri: 
Makine imalatçısı tarafından Motorun çekmiş olduğu akıma göre ayarlanmıştır. Her makine 
için olması gereken akım değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kullanıcının 
Yapılan ayarla oynaması uygun değildir. 
Motor koruma şalteri sisteme aşırı akım çektiği zaman elektrik sistemine gelen elektrik  
Akımını keserek sistemin zarar görmemesi için makineye takılmıştır. Şalterin atması  
Durumunda start butonuna basılarak şalter açılmalıdır. 
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65 kg/mm2 22x1 16x2 14x3 12x4 10x5 
85 kg/mm2 20x1 14x2 12x3 10x4 10x5 

 
MK 36 Kesme Makinesi İçin Kesim Değerleri 

Çelik Kapasitesi Demirin Kalınlığı / Adedi 
45 kg/mm2 36x1 26x2 22x3 16x4 12x5 
65 kg/mm2 30x1 24x2 18x3 12x4 10x5 
85 kg/mm2 26x1 20x2 16x3 12x3 8x5 

 
MK 42 Kesme Makinesi İçin Kesim Değerleri 

Çelik Kapasitesi Demirin Kalınlığı / Adedi 
45 kg/mm2 42x1 30x2 24x3 20x4 18x5 
65 kg/mm2 36x1 26x2 22x3 18x4 16x5 
85 kg/mm2 32x1 24x2 20x3 16x4 14x5 

 
MK 52 Kesme Makinesi İçin Kesim Değerleri 

Çelik Kapasitesi Demirin Kalınlığı / Adedi 
45 kg/mm2 52x1 36x2 30x3 26x4 24x5 
65 kg/mm2 44x1 32x2 28x3 24x4 22x5 
85 kg/mm2 40x1 30x2 26x3 22x4 20x5 

 
 MAKİNE İLE VERİLEN EKİPMANLAR 
14 mm Alyan anahtar 1 adet. 
500 cm Gres pompası 1 adet. 
Yedek bıçak 2 adet. 
 
MAKİNEDE ÇALIŞIRKEN KULLANICALAK KORUYUCULAR 
 Kullanılan koruyucu kıyafet 
 Baret takılmalıdır 
 Gözlük takılmalıdır 
 Çelik burunlu bot giyilmelidir 
 Eldiven giyilmelidir. 
Yukarıda bahsedilen koruyucular kullanılacaktır. Bunların kullanılmaması durumunda 
yaralanma riski vardır. 
Makinede çalışırken yakalanma ve takılma riskine karşı uzun saç, kolları uzun elbise, künye, 
altları uzun önlükler vücuttan dışarı sarkmış takılar kesinlikle kullanılmamalıdır. 
 
MAKİNENİN TAŞINMASI 
Makineyi taşımak için folk lift, hareketli vinç veya köprü vinçleri kullanılmalıdır. Fok lift 
sadece makine sandıklı halde iken kullanılmalıdır. Makineyi sandık içinde taşımak için 
makinenin tekerleri sandık zeminine değmeyecek şekilde altına takoz konulmalı ya da 
tekerleri sökülüp yerleştirilmelidir. Makinenin kaldırılmasında çelik halat, zincir ve polyester 
sapan kullanılmalıdır. Sandık dışı kaldırmalarda makine üzerindeki kaldırma halkasından 
yararlanılmalıdır. Kaldırma işlerinde deneyimli uzman kişiler ve taşeronlar çalışmalıdır. 
 
UYARI!!!! 
Makine vibrasyonsuz hareket ettirilmelidir. Makine ıslak ortamda taşınmamalıdır. 
Taşıma sırasında kaybolan veya hasar gören parçaların raporlandırılarak üreticiye bildirilmesi 
gerekir. 
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Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kullanırken bu ekipmanların maksimum taşıma kapasitesi 
göz önüne alınmalıdır. 
Kaldırma sırasına ekipmanın ağırlık kütle merkezi göz önünde bulundurulmalıdır. 
Tüm taşıyıcı ekipmanlar üzerindeki uyarıcı işaretlere dikkat edilmelidir. 
 
MAKİNENİN YAĞLANMASI: 
Kesme makinesinin çalışan yüzeylerinin birbirine zarar vermemesi için her iki yanda bulunan 
grasörlüklerden yağlanması gerekmektedir. 
Her kesme makinesinin yanında standart olarak grasörlük verilmektedir. 
 Bu grasörlüklerle sağ yanda bulunan 3 adet garasörlük ve sol yanda bulunan grasörlüklerden 
her hafta gres yağı pompalanması gerekmektedir. 
 
KESME DAYAMASININ KULLANIMI: 
Kesim yaparken kesilecek demirin çap kalınlığına göre sol üst yanda bulunan kare dayama 
kolu ayarlanmalıdır. İnce demir kesilecekse bu demirin kalınlığına göre bu parçayı çevirerek 
ayar yapılmalıdır. 
 
MAKİNEDE YAPILACAK KONTROL VE AYARLAR 
AÇMA KAPAMA ŞALTERİ:  
On;  Makineye akım uygulanmasını başlatarak makineyi çalıştırır. 
Of;  Makinenin elektrik akımını keserek makineyi durdurur 
Termik akım ayar sahası  
 
Termik akım ayar sahası ayarı ve motor koruma şalteri: 
Makine imalatçısı tarafından Motorun çekmiş olduğu akıma göre ayarlanmıştır. Her makine 
için olması gereken akım değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kullanıcının 
Yapılan ayarla oynaması uygun değildir. 
Motor koruma şalteri sisteme aşırı akım çektiği zaman elektrik sistemine gelen elektrik  
Akımını keserek sistemin zarar görmemesi için makineye takılmıştır. Şalterin atması  
Durumunda start butonuna basılarak şalter açılmalıdır. 
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Termik Akım Amper Ayarları: 
Model MK-26 MK-36 MK-42 MK-52 MKE-36 
Akım (A) 4,8 8,5 11,5 15,8 6,3 

 
 ÇEKTİRME YAYI AYARI: 
Makine üzerinde bulunan çektirme yayları çalıştıkça normal boyu uzar ya da yay 
değişimlerinde gerginlik ayarı bozulabilir. Bu durumda yay bıçak taşıyıcı çekemez veya ağır  
Çeker. Bunun yanı sıra çok fazla gerdirilirse makine çalışırken yayları koparabilir. Bu yüzden  
Gerginlik ayarı çok önemlidir. Aşağıda şekil yapılan açıklamalara uyularak yapılması doğru  
Olacaktır.    
 
ÇEKTİRME YAYININ MAKİNE ÜZERİNDEN SÖKÜLMESİ VE TAKILMASI:   
Makinenin arka alt tarafında bulunan yayların gerdirildiği yay gerdirme parçasına sıkılı 
somunu gevşeterek yay gerdirme parçasından sökülür. Daha sonra orta bıçak taşıyıcısı öne 
doğru çekilir. Yaylar gevşek olduğu için orta bıçak taşıyıcısı elle öne çekilebilir. Bıçak 
taşıyıcısı öne çekilince piston yerinden çıkartılır. Piston yerinden çıktıktan sonra yeni yay 
yerine takılır ve Yeni takılacak yayların bir tarafları orta bıçak taşıyıcısı üzerine takılır, diğer 
ucuna yay gerdirme parçası takılarak somun uygun anahtarla çevirip saplamayı çektirerek 
yaylar gerginleştirilir. Gerdirme işlemi bitince saplama üzerine somun sıkılarak ayar işlemi 
tamamlanır. Yay halkaları arasında 0,5 (+/- 0,1 mm) mm açıklık olması gerekmektedir. Çok 
sıkı yay yayın kopmasına gevşek yay ise orta bıçak taşıyıcısının geri gelmemesine neden 
olacaktır 
NOT:  
Yayları gerdirmek için arka gerdirme vidasına takılı olan somunu anahtar yardımıyla yay 
halkaları arasındaki boşluk 0,5 (+/- 0,1 mm)  mm oluncaya kadar gerdirin. 
 
UYARI!!!  
Bıçak taşıyıcı kalkık durumdayken yay gerdirmesi ve yay değişimi yapılmamalıdır. 
 
BIÇAK TAŞIYICININ ÇALIŞMA BOŞLUĞU AYARI : 
Makine çalıştıkça zamanla bıçak taşıyıcı çalışma boşluğu artabilir. Bu durum makinenin 
zorlanmasına ve bıçakların kırılarak tehlike yaratmasına neden olur. Bununla birlikte bu ayar 
çok sıkı olursa yaylar bıçak taşıyıcıyı çekemez ve daha da önemlisi bıçakların çalışırken 
birbirine çarparak tehlike meydana getirir. Bu nedenle boşluk ayarı dikkatli yapılmalıdır. Ayar 
yapılırken bıçaklar arasındaki çalışma boşluğu 0,4 mm olmalıdır. 
 
BIÇAK TAŞITICININ BOŞLUK AYARININ YAPILMASI: 
 Bu bıçak arası açılmayı kesme makinesinin sağ tarafında bulunan 4 adet 14 mm alyan başlı 
civatayı sıkarak azaltabilir ve artırabiliriz.  Bu civatalar ayar yapmak için konmuştur.  Makine 
çalıştıkça bıçak taşıyıcı ile gövde arasına demir tozları ve başka artıklar girmektedir. Bu 
artıkları temizlemek için bu civatalar gevşetilmekte ve bıçak taşıyıcısı ile gövde arasındaki 
artık malzemeler basınçlı hava veya ince çubuklarla temizlenmelidir. Makinede temizliği 
bitiren kişi çalışmaya başlamadan önce bu vidaları sıkmalıdır. Civataların sıkılması için 
makine çalıştırılıp bıçak taşıyıcısı öne doğru geldiği zaman iki bıçak arasında 0,4 mm boşluk 
kalıncaya kadar yan ayar civataları sıkılmalıdır. İki bıçak makine çalışırken kesinlikle 
birbirine değmemelidir. Bu sebepten dolayı yan vidalarla ayarı yaparken dikkatli olunmalı ne 
iki bıçak arası çok açık olmalı nede iki bıçak birbirinin üzerine gelmelidir.  Buradaki ayarı 
kullanıcı yapmalıdır. Bu civatalar fazla sıkılmamalıdır. Fazla sıkıldığı zaman çekme yayı 
bıçak taşıyıcıyı çekmez. Ayar vidalarının çok sıkılması durumunda orta bıçak taşıyıcısı öne 
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hareket eder ama kesinlikle arkaya hareket edemez. Orta bıçak taşıyıcı tekrar eski konumuna 
dönemez. Ayar yaparken bu konulara dikkat edilmelidir. 

 
 
BIÇAK DEĞİŞİMİ: 
Makine kapalıyken öncelikle ana gövde üzerindeki ön taraftaki bıçak sökülmelidir. Daha 
sonra makineyi çalıştırıp kumanda koluna basarak bıçak taşıyıcıyı bıçağın bağlı olduğu 
civatanın başı gözükünceye kadar kaldırıp kumanda kolundan elinizi çekmeden stop butonuna 
basarak makineyi kapatınız. Eski bıçağı söküp yenisini takarak kumanda kolundan elinizi 
çekiniz. Bıçak taşıyıcı geri çekilecektir. Bu işlemi yetkili iki kişi yapmalıdır.  
Not:!!!!Asla bıçak değişimi yapmadan veya yarım haldeyken kumanda kolu bırakılmamalıdır. 
 
YAĞ SEVİYESİ 
Yağ tankı içinde bulunan yağ, zamanla çalışmadan ve çeşitli meydana gelebilecek 
kaçaklardan dolayı depodaki yağ seviyesi azalabilir. Bu gibi durumlarda yağ seviyesinin 
kontrolü, yağ gösterge çubuğundan yararlanılarak yapılmalıdır. Depo kapağına takılı çubuk 
üzerine iki adet çizgi bulunmaktadır. Yağın seviyesi maksimum ve minimum çizgi aralığı 
içinde olmalıdır. 
 
YAĞ TANKI KAPASİTESİ: (Mutlaka 37 Numara Hidrolik sistem yağı kullanılmadır) 
Model MK-26 MK-36 MK-42 MK-52 MKE-36 
Yağ Tank Kapasitesi (lt) 15 22 25 35 --- 

 
MAKİNENİN YAĞINININ DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Makinede 37 numara hidrolik sistem yağı kullanılmaktadır. Yaklaşık 1000 çalışma saati veya 
6 ay aralıklarla hidrolik yağ değiştirilmelidir. Yağı boşaltma tapası yağ tankının altındadır. Bu 
tapa sökülünce makinenin yağını boşaltabilirsiniz. Yağı boşattıktan sonra yağ tankının 
üzerinde bulunan yağ tankı kapağını açarak yağ doldurabilirsiniz. Yukarıda verilen 
maksimum kapasite değerlerine uyulmalıdır. Daha az veya çok yağ doldurmayın.   
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Termik Akım Amper Ayarları: 
Model MK-26 MK-36 MK-42 MK-52 MKE-36 
Akım (A) 4,8 8,5 11,5 15,8 6,3 

 
 ÇEKTİRME YAYI AYARI: 
Makine üzerinde bulunan çektirme yayları çalıştıkça normal boyu uzar ya da yay 
değişimlerinde gerginlik ayarı bozulabilir. Bu durumda yay bıçak taşıyıcı çekemez veya ağır  
Çeker. Bunun yanı sıra çok fazla gerdirilirse makine çalışırken yayları koparabilir. Bu yüzden  
Gerginlik ayarı çok önemlidir. Aşağıda şekil yapılan açıklamalara uyularak yapılması doğru  
Olacaktır.    
 
ÇEKTİRME YAYININ MAKİNE ÜZERİNDEN SÖKÜLMESİ VE TAKILMASI:   
Makinenin arka alt tarafında bulunan yayların gerdirildiği yay gerdirme parçasına sıkılı 
somunu gevşeterek yay gerdirme parçasından sökülür. Daha sonra orta bıçak taşıyıcısı öne 
doğru çekilir. Yaylar gevşek olduğu için orta bıçak taşıyıcısı elle öne çekilebilir. Bıçak 
taşıyıcısı öne çekilince piston yerinden çıkartılır. Piston yerinden çıktıktan sonra yeni yay 
yerine takılır ve Yeni takılacak yayların bir tarafları orta bıçak taşıyıcısı üzerine takılır, diğer 
ucuna yay gerdirme parçası takılarak somun uygun anahtarla çevirip saplamayı çektirerek 
yaylar gerginleştirilir. Gerdirme işlemi bitince saplama üzerine somun sıkılarak ayar işlemi 
tamamlanır. Yay halkaları arasında 0,5 (+/- 0,1 mm) mm açıklık olması gerekmektedir. Çok 
sıkı yay yayın kopmasına gevşek yay ise orta bıçak taşıyıcısının geri gelmemesine neden 
olacaktır 
NOT:  
Yayları gerdirmek için arka gerdirme vidasına takılı olan somunu anahtar yardımıyla yay 
halkaları arasındaki boşluk 0,5 (+/- 0,1 mm)  mm oluncaya kadar gerdirin. 
 
UYARI!!!  
Bıçak taşıyıcı kalkık durumdayken yay gerdirmesi ve yay değişimi yapılmamalıdır. 
 
BIÇAK TAŞIYICININ ÇALIŞMA BOŞLUĞU AYARI : 
Makine çalıştıkça zamanla bıçak taşıyıcı çalışma boşluğu artabilir. Bu durum makinenin 
zorlanmasına ve bıçakların kırılarak tehlike yaratmasına neden olur. Bununla birlikte bu ayar 
çok sıkı olursa yaylar bıçak taşıyıcıyı çekemez ve daha da önemlisi bıçakların çalışırken 
birbirine çarparak tehlike meydana getirir. Bu nedenle boşluk ayarı dikkatli yapılmalıdır. Ayar 
yapılırken bıçaklar arasındaki çalışma boşluğu 0,4 mm olmalıdır. 
 
BIÇAK TAŞITICININ BOŞLUK AYARININ YAPILMASI: 
 Bu bıçak arası açılmayı kesme makinesinin sağ tarafında bulunan 4 adet 14 mm alyan başlı 
civatayı sıkarak azaltabilir ve artırabiliriz.  Bu civatalar ayar yapmak için konmuştur.  Makine 
çalıştıkça bıçak taşıyıcı ile gövde arasına demir tozları ve başka artıklar girmektedir. Bu 
artıkları temizlemek için bu civatalar gevşetilmekte ve bıçak taşıyıcısı ile gövde arasındaki 
artık malzemeler basınçlı hava veya ince çubuklarla temizlenmelidir. Makinede temizliği 
bitiren kişi çalışmaya başlamadan önce bu vidaları sıkmalıdır. Civataların sıkılması için 
makine çalıştırılıp bıçak taşıyıcısı öne doğru geldiği zaman iki bıçak arasında 0,4 mm boşluk 
kalıncaya kadar yan ayar civataları sıkılmalıdır. İki bıçak makine çalışırken kesinlikle 
birbirine değmemelidir. Bu sebepten dolayı yan vidalarla ayarı yaparken dikkatli olunmalı ne 
iki bıçak arası çok açık olmalı nede iki bıçak birbirinin üzerine gelmelidir.  Buradaki ayarı 
kullanıcı yapmalıdır. Bu civatalar fazla sıkılmamalıdır. Fazla sıkıldığı zaman çekme yayı 
bıçak taşıyıcıyı çekmez. Ayar vidalarının çok sıkılması durumunda orta bıçak taşıyıcısı öne 
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hareket eder ama kesinlikle arkaya hareket edemez. Orta bıçak taşıyıcı tekrar eski konumuna 
dönemez. Ayar yaparken bu konulara dikkat edilmelidir. 

 
 
BIÇAK DEĞİŞİMİ: 
Makine kapalıyken öncelikle ana gövde üzerindeki ön taraftaki bıçak sökülmelidir. Daha 
sonra makineyi çalıştırıp kumanda koluna basarak bıçak taşıyıcıyı bıçağın bağlı olduğu 
civatanın başı gözükünceye kadar kaldırıp kumanda kolundan elinizi çekmeden stop butonuna 
basarak makineyi kapatınız. Eski bıçağı söküp yenisini takarak kumanda kolundan elinizi 
çekiniz. Bıçak taşıyıcı geri çekilecektir. Bu işlemi yetkili iki kişi yapmalıdır.  
Not:!!!!Asla bıçak değişimi yapmadan veya yarım haldeyken kumanda kolu bırakılmamalıdır. 
 
YAĞ SEVİYESİ 
Yağ tankı içinde bulunan yağ, zamanla çalışmadan ve çeşitli meydana gelebilecek 
kaçaklardan dolayı depodaki yağ seviyesi azalabilir. Bu gibi durumlarda yağ seviyesinin 
kontrolü, yağ gösterge çubuğundan yararlanılarak yapılmalıdır. Depo kapağına takılı çubuk 
üzerine iki adet çizgi bulunmaktadır. Yağın seviyesi maksimum ve minimum çizgi aralığı 
içinde olmalıdır. 
 
YAĞ TANKI KAPASİTESİ: (Mutlaka 37 Numara Hidrolik sistem yağı kullanılmadır) 
Model MK-26 MK-36 MK-42 MK-52 MKE-36 
Yağ Tank Kapasitesi (lt) 15 22 25 35 --- 

 
MAKİNENİN YAĞINININ DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Makinede 37 numara hidrolik sistem yağı kullanılmaktadır. Yaklaşık 1000 çalışma saati veya 
6 ay aralıklarla hidrolik yağ değiştirilmelidir. Yağı boşaltma tapası yağ tankının altındadır. Bu 
tapa sökülünce makinenin yağını boşaltabilirsiniz. Yağı boşattıktan sonra yağ tankının 
üzerinde bulunan yağ tankı kapağını açarak yağ doldurabilirsiniz. Yukarıda verilen 
maksimum kapasite değerlerine uyulmalıdır. Daha az veya çok yağ doldurmayın.   
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MAKİNENİN BAKIMI 
Makine servis ömrünü artırmak ve güvenli kesim yapılmasını sağlamak için bakımın doğru 
şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Makinenin yağ tankı modeline göre yukarıdaki 
tabloda verilen değerler kadar hidrolik yağı almaktadır.. Sıcak havalarda veya çalışılan mekân 
sıcak ise daha kalın hidrolik yağlar tercih edilmelidir. 46 numara hidrolik yağı gibi. Kış ve 
soğuk havalarda daha ince 37 numara hidrolik yağı kullanılmalıdır. Yağ tankının fazla 
doldurulması yağın köpürmesine ve sızmasına neden olur.  
 
 MAKİNENİN KISA VE SÜRELİ (GÜNLÜK VE HAFTALIK)  BAKIMI: 
  Makine açık havada çalışıyorsa yağmur yağarken yağmurdan korunmalıdır. 
  Bıçak araları fırçayla temizlenmelidir. 
  Bıçak ağızları kontrol edilmelidir.Ezik ya da kırık varsa değiştirilmelidir. 
  Makine haftada en az bir defa üzerinde takılı grasörlüklerden yağlanmalı, kırık olan 
  grasörlüklerin yenisi takılmalıdır. 
  Bıçak civatalarının sıkılığı kontrol edilmelidir. 
  Makinenin bıçak taşıyıcı sökülüp temizlenmelidir. 
  Makinenin tüm civata bağlantılarının sıkılığı kontrol edilmelidir. 
  Makinenin hareketli kısımları yağlanmalıdır. 
  Hidrolik yağ seviyesi kontrol edilmelidir. 
 
MAKİNENİN UZUN SÜRELİ (6 AYLIK) BAKIMLARI: 
  Makinenin bıçak taşıyıcısı sökülüp temizlenmelidir. 
  Makinenin hidrolik rekor ve hortumları kontrol edilmelidir. 
  Yağ tankının içinde kullanılan yağ filtresi temizlenmelidir. 
  Makine gövdesi oluşabilecek kaynak çatlağı veya eğilmelere karşı kontrol edilmelidir. 
 
UYARI!!! 
Hidrolik ünitede kullanılan 37 numara hidrolik yağın sistemde çalışma süresi 1000 saattir. Bu 
sürenin sonunda yağın değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde hidrolik pompanın bozulmasına 
neden olabilirsiniz. Bunun yanı sarı yağ tankı içinde korunaklı (su, toz, kirlilik vb) saklanması 
durumunda hiç kullanılmadan 6 ay saklama süresi vardır. Bu süreyi aşan durumlarda yağda 
problem görülmeyebilir, ancak kullanım öncesi test ettirmekte fayda vardır. 
Kullanılan yağın içerisine toz, toprak, demir tozu gibi hidrolik pompayı bozacak partiküller 
girmişse yağ mutlaka değiştirilmelidir. 
 
MAKİNEDE YASAKLANMIŞ KULLANIMLAR 
Bıçak değişimi, makine kontrolü ve bakımı yapılırken, makine durdurulup elektrik sistemi 
kapatılmadan yapılmamalıdır. 
Kesim yaparken makine önünde durulmamalı, duran kişiler uzaklaştırılmalıdır. 
Kesici bıçaklar arasına el kol gibi organlar kesinlikle sokulmamalıdır. 
Makine çalışır durumdayken bıçaklar arasına kesilecek malzeme dışında keser, çekiç, metre, 
kumpas, manivela ve benzeri inşaat malzemeleri sokulmamalıdır. 
Makine ıslak durumdayken çalıştırılmamalıdır. 
Makinede kapasite tablosunda belirtilen ebat ve adetlerin dışında kesim yapmamalıdır. 
Kesilecek demir sabit bıçağa ve dayama parçasına yaslanacak. Bu kesim şeklinin dışında 
kesim yapılmamalıdır. 
Hatalı şekilde demir kesilmemelidir. 
Çoklu kesimlerde, kapasite tablosunda belirtilen adet demir üst üste dizilip dayama parçasına 
yaslanıp kesim yapılacak. Bunun dışında başka şekillerde kesim yapılmamalıdır. 
Şalter kutusunun kapağı açıkken makine çalıştırılmamalıdır. 
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Termik akım ayar sahasının makine imalatçısı tarafından yapılan ayarıyla oynanmamalıdır. 
Topraklama bağlantısı yapılmadan makine çalıştırılmamalıdır. 
Makinede bilgilendirilmemiş kişiler dışında başka kişiler çalıştırılmamalıdır. 
Makine yağsız kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 
Makine üzerine yapıştırılan uyarıcı etiketler sökülmemelidir. 
Makineye Albayrak Makine’nin ürettiği parçalar haricinde başka bir parça takılmamalıdır. 
Kör ve çatlak bıçaklarla kesim yapılmamalıdır. 
Makine hava tutularak temizlenmelidir. 
Bıçak taşıyıcı kalkık durumdayken yay gerdirmesi ve yay değişimi yapmamalıdır. 
Motor üzerinde ok işareti ile belirtilen yönün tersi yönde çalıştırılmamalıdır. 
 
GARANTİ KAPSAMI 
Üretici sadece aşağıdaki koşullara uyulması şartıyla garanti ve sorumluluğu kabul eder. 
Makine üzerinde bulunan koruyucular kullanılmalıdır. 
Uyarıcı işaretlere uyulmalıdır. 
Makine yağsız çalıştırılmamalı ve 37 numara hidrolik yağ kullanılmalıdır. 
Makinenin topraklama bağlantısı yapılmadan çalıştırılmamalıdır. 
Makinenin arızalanan parçalarının değişmesi gereken durumlarda, Albayrak Makine’nin 
ürettiği parçalar takılmalıdır. 
Çoklu kesimlerde demirler üst üste konulup dayama demirine yaslanarak kesilmelidir. 
Güvenlik önlemlerinde belirtilen koşullara uyulmalıdır. 
Yasaklanmış kullanımlara uyulmalıdır. 
Makine kurulum koşullarına uygun kurulmalıdır. 
Makine bilgilendirilmiş ve yetkili kişilerce kullanılmalıdır. 
Kapasite tablosunda belirtilen ölçü ve ebatlara uyulmalıdır. 
Makine üretim amacına uygun kullanılmalıdır. 
Elektrik bağlantısı ehliyetli kişilere yaptırılmalıdır. 
Motor dönüş yönü motor üzerindeki ok dönüş yönünde olmalıdır. 
Makine taşıma koşullarına uygun taşınmalıdır. 
Makine üzerindeki parçalardan herhangi biri sökülmüş halde kullanılmalıdır. 
Makine motoru değiştirilmemelidir. 
Makineye bakım koşullarına uygun bakım yapılmalıdır. 
Hidrolik ünitede kullanılan hidrolik yağ zamanında değiştirilmelidir. 
Makinenin sarf malzemeleri bıçak, yay v.s. garanti kapsamında değildir. 
 
HATA ANALİZLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 
Makinenin kullanımı sırasında hatalar, bunların sebepleri ve çözümleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 
 
UYARI!!! 
Hataların giderilmesi ve makinenin elektrik arızanın tespiti için makine kapakları, kumanda 
panosunun açılması gerektiği durumlarda makinenin elektrik bağlantısı kesilmeli ve ehliyetli 
kişiler tarafından bırakılmalıdır. 
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MAKİNENİN BAKIMI 
Makine servis ömrünü artırmak ve güvenli kesim yapılmasını sağlamak için bakımın doğru 
şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Makinenin yağ tankı modeline göre yukarıdaki 
tabloda verilen değerler kadar hidrolik yağı almaktadır.. Sıcak havalarda veya çalışılan mekân 
sıcak ise daha kalın hidrolik yağlar tercih edilmelidir. 46 numara hidrolik yağı gibi. Kış ve 
soğuk havalarda daha ince 37 numara hidrolik yağı kullanılmalıdır. Yağ tankının fazla 
doldurulması yağın köpürmesine ve sızmasına neden olur.  
 
 MAKİNENİN KISA VE SÜRELİ (GÜNLÜK VE HAFTALIK)  BAKIMI: 
  Makine açık havada çalışıyorsa yağmur yağarken yağmurdan korunmalıdır. 
  Bıçak araları fırçayla temizlenmelidir. 
  Bıçak ağızları kontrol edilmelidir.Ezik ya da kırık varsa değiştirilmelidir. 
  Makine haftada en az bir defa üzerinde takılı grasörlüklerden yağlanmalı, kırık olan 
  grasörlüklerin yenisi takılmalıdır. 
  Bıçak civatalarının sıkılığı kontrol edilmelidir. 
  Makinenin bıçak taşıyıcı sökülüp temizlenmelidir. 
  Makinenin tüm civata bağlantılarının sıkılığı kontrol edilmelidir. 
  Makinenin hareketli kısımları yağlanmalıdır. 
  Hidrolik yağ seviyesi kontrol edilmelidir. 
 
MAKİNENİN UZUN SÜRELİ (6 AYLIK) BAKIMLARI: 
  Makinenin bıçak taşıyıcısı sökülüp temizlenmelidir. 
  Makinenin hidrolik rekor ve hortumları kontrol edilmelidir. 
  Yağ tankının içinde kullanılan yağ filtresi temizlenmelidir. 
  Makine gövdesi oluşabilecek kaynak çatlağı veya eğilmelere karşı kontrol edilmelidir. 
 
UYARI!!! 
Hidrolik ünitede kullanılan 37 numara hidrolik yağın sistemde çalışma süresi 1000 saattir. Bu 
sürenin sonunda yağın değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde hidrolik pompanın bozulmasına 
neden olabilirsiniz. Bunun yanı sarı yağ tankı içinde korunaklı (su, toz, kirlilik vb) saklanması 
durumunda hiç kullanılmadan 6 ay saklama süresi vardır. Bu süreyi aşan durumlarda yağda 
problem görülmeyebilir, ancak kullanım öncesi test ettirmekte fayda vardır. 
Kullanılan yağın içerisine toz, toprak, demir tozu gibi hidrolik pompayı bozacak partiküller 
girmişse yağ mutlaka değiştirilmelidir. 
 
MAKİNEDE YASAKLANMIŞ KULLANIMLAR 
Bıçak değişimi, makine kontrolü ve bakımı yapılırken, makine durdurulup elektrik sistemi 
kapatılmadan yapılmamalıdır. 
Kesim yaparken makine önünde durulmamalı, duran kişiler uzaklaştırılmalıdır. 
Kesici bıçaklar arasına el kol gibi organlar kesinlikle sokulmamalıdır. 
Makine çalışır durumdayken bıçaklar arasına kesilecek malzeme dışında keser, çekiç, metre, 
kumpas, manivela ve benzeri inşaat malzemeleri sokulmamalıdır. 
Makine ıslak durumdayken çalıştırılmamalıdır. 
Makinede kapasite tablosunda belirtilen ebat ve adetlerin dışında kesim yapmamalıdır. 
Kesilecek demir sabit bıçağa ve dayama parçasına yaslanacak. Bu kesim şeklinin dışında 
kesim yapılmamalıdır. 
Hatalı şekilde demir kesilmemelidir. 
Çoklu kesimlerde, kapasite tablosunda belirtilen adet demir üst üste dizilip dayama parçasına 
yaslanıp kesim yapılacak. Bunun dışında başka şekillerde kesim yapılmamalıdır. 
Şalter kutusunun kapağı açıkken makine çalıştırılmamalıdır. 
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Termik akım ayar sahasının makine imalatçısı tarafından yapılan ayarıyla oynanmamalıdır. 
Topraklama bağlantısı yapılmadan makine çalıştırılmamalıdır. 
Makinede bilgilendirilmemiş kişiler dışında başka kişiler çalıştırılmamalıdır. 
Makine yağsız kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 
Makine üzerine yapıştırılan uyarıcı etiketler sökülmemelidir. 
Makineye Albayrak Makine’nin ürettiği parçalar haricinde başka bir parça takılmamalıdır. 
Kör ve çatlak bıçaklarla kesim yapılmamalıdır. 
Makine hava tutularak temizlenmelidir. 
Bıçak taşıyıcı kalkık durumdayken yay gerdirmesi ve yay değişimi yapmamalıdır. 
Motor üzerinde ok işareti ile belirtilen yönün tersi yönde çalıştırılmamalıdır. 
 
GARANTİ KAPSAMI 
Üretici sadece aşağıdaki koşullara uyulması şartıyla garanti ve sorumluluğu kabul eder. 
Makine üzerinde bulunan koruyucular kullanılmalıdır. 
Uyarıcı işaretlere uyulmalıdır. 
Makine yağsız çalıştırılmamalı ve 37 numara hidrolik yağ kullanılmalıdır. 
Makinenin topraklama bağlantısı yapılmadan çalıştırılmamalıdır. 
Makinenin arızalanan parçalarının değişmesi gereken durumlarda, Albayrak Makine’nin 
ürettiği parçalar takılmalıdır. 
Çoklu kesimlerde demirler üst üste konulup dayama demirine yaslanarak kesilmelidir. 
Güvenlik önlemlerinde belirtilen koşullara uyulmalıdır. 
Yasaklanmış kullanımlara uyulmalıdır. 
Makine kurulum koşullarına uygun kurulmalıdır. 
Makine bilgilendirilmiş ve yetkili kişilerce kullanılmalıdır. 
Kapasite tablosunda belirtilen ölçü ve ebatlara uyulmalıdır. 
Makine üretim amacına uygun kullanılmalıdır. 
Elektrik bağlantısı ehliyetli kişilere yaptırılmalıdır. 
Motor dönüş yönü motor üzerindeki ok dönüş yönünde olmalıdır. 
Makine taşıma koşullarına uygun taşınmalıdır. 
Makine üzerindeki parçalardan herhangi biri sökülmüş halde kullanılmalıdır. 
Makine motoru değiştirilmemelidir. 
Makineye bakım koşullarına uygun bakım yapılmalıdır. 
Hidrolik ünitede kullanılan hidrolik yağ zamanında değiştirilmelidir. 
Makinenin sarf malzemeleri bıçak, yay v.s. garanti kapsamında değildir. 
 
HATA ANALİZLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 
Makinenin kullanımı sırasında hatalar, bunların sebepleri ve çözümleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 
 
UYARI!!! 
Hataların giderilmesi ve makinenin elektrik arızanın tespiti için makine kapakları, kumanda 
panosunun açılması gerektiği durumlarda makinenin elektrik bağlantısı kesilmeli ve ehliyetli 
kişiler tarafından bırakılmalıdır. 
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    HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ 
 
 
 
 
 
 
Devamlı şalter atıyor. 

1. Motor ve tesisatta kısa 
devre olabilir. 
2. Termik akım ayar 
sahasının ayarı düşük 
olabilir. 
3. Motor koruma şalteri 
bozulmuş olup, kontakları 
geçirmeyebilir. 
4. Motorda kısa devre 
olabilir. 
5. Fazlardan biri gelmiyor 
olabilir. 

1. Kısa devre olup 
olmadığını kontrol ediniz. 
2. Termik akım ayar sahası 
kontrol ediniz.düşükse 
yukarıda verilen değerlere 
göre ayarlayınız. 
3. Şalteri kontrol ediniz. 
Bozuksa yenisini takınız. 
4. Makinenin elektrik 
bağlantısı kesilip kısa devre 
olup olmadığını kontrol 
ediniz. 
5. Fazları kontrol ediniz. 

 
 
Makine çalışmıyor 

1. Kablo bağlantılarında 
kopukluk olabilir. 
2. Makinenin bağlı olduğu 
elektrik şebekesine eksik faz 
gelebilir. 

1. Kablo bağlantılarını 
kontrol ediniz. 
2. Elektrik panosundaki 
sigortaları kontrol ediniz 

 
 
 
 
 
 
 
Makine kesim yapmıyor 

1. Kesilen demir istenilen 
ebat ve mukavemette 
olmayabilir. 
2. Yağ tankında yağ 
olmayabilir. 
3. Motor ters dönebilir. 
4. Pompa veya kumanda 
arızalanmış olabilir. 
5. Depo içinde rekor veya 
hortum bağlantılarından yağ 
kaçırabilir. 
6. Hidrolik yağı bozulmuş 
olabilir. 

1. Kesim kapasite şildine 
göre, kesilen demiri kontrol 
ediniz. 
2. Yağ tankındaki yağı 
kontrol ediniz. 
3. Dönüş yönünün ok işareti 
yönünde (saat yönünde) olup 
olmadığını kontrol ediniz. 
4. Pompa ve kumandayı 
kontrol ediniz. 
5. Yağ deposu içinde kaçak 
olup olmadığını kontrol 
ediniz. 
6.Hidrolik yağın bozulup 
bozulmadığını kontrol ediniz. 

Makine sık sık bıçak civatası 
koparıyor. 

1. Bıçağın bağlandığı 
yataklar ezilmiş olabilir. 
2. Bıçaklar çalışırken 
birbirine çarpıyor olabilir. 

1. Bıçak bağlantı yataklarını 
kontrol ediniz. 
2. Bıçakların çarpıp 
çarpmadığını kontrol ediniz. 

Makine sık sık yay koparıyor 1. Yay gerginliği fazla 
olabilir. 

1. Yay gerginliğini kontrol 
ediniz. 

 
Çektirme yayı bıçak 
taşıyıcıyı geri çekmiyor 

1. Çalışma boşluğu çok sıkı 
olabilir. 
2. Bıçak taşıyıcı arasına toz 
dolarak bıçak taşıyıcı 
sıkışmış olabilir. 

1. Çalışma boşluğunu kontrol 
ediniz. Sıkı ise gevşetiniz. 
2. Bıçak taşıyıcı arası kontrol 
edilip, pislikler 
temizlenmelidir. 
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    HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ 
 
 
 
 
 
 
Devamlı şalter atıyor. 

1. Motor ve tesisatta kısa 
devre olabilir. 
2. Termik akım ayar 
sahasının ayarı düşük 
olabilir. 
3. Motor koruma şalteri 
bozulmuş olup, kontakları 
geçirmeyebilir. 
4. Motorda kısa devre 
olabilir. 
5. Fazlardan biri gelmiyor 
olabilir. 

1. Kısa devre olup 
olmadığını kontrol ediniz. 
2. Termik akım ayar sahası 
kontrol ediniz.düşükse 
yukarıda verilen değerlere 
göre ayarlayınız. 
3. Şalteri kontrol ediniz. 
Bozuksa yenisini takınız. 
4. Makinenin elektrik 
bağlantısı kesilip kısa devre 
olup olmadığını kontrol 
ediniz. 
5. Fazları kontrol ediniz. 

 
 
Makine çalışmıyor 

1. Kablo bağlantılarında 
kopukluk olabilir. 
2. Makinenin bağlı olduğu 
elektrik şebekesine eksik faz 
gelebilir. 

1. Kablo bağlantılarını 
kontrol ediniz. 
2. Elektrik panosundaki 
sigortaları kontrol ediniz 

 
 
 
 
 
 
 
Makine kesim yapmıyor 

1. Kesilen demir istenilen 
ebat ve mukavemette 
olmayabilir. 
2. Yağ tankında yağ 
olmayabilir. 
3. Motor ters dönebilir. 
4. Pompa veya kumanda 
arızalanmış olabilir. 
5. Depo içinde rekor veya 
hortum bağlantılarından yağ 
kaçırabilir. 
6. Hidrolik yağı bozulmuş 
olabilir. 

1. Kesim kapasite şildine 
göre, kesilen demiri kontrol 
ediniz. 
2. Yağ tankındaki yağı 
kontrol ediniz. 
3. Dönüş yönünün ok işareti 
yönünde (saat yönünde) olup 
olmadığını kontrol ediniz. 
4. Pompa ve kumandayı 
kontrol ediniz. 
5. Yağ deposu içinde kaçak 
olup olmadığını kontrol 
ediniz. 
6.Hidrolik yağın bozulup 
bozulmadığını kontrol ediniz. 

Makine sık sık bıçak civatası 
koparıyor. 

1. Bıçağın bağlandığı 
yataklar ezilmiş olabilir. 
2. Bıçaklar çalışırken 
birbirine çarpıyor olabilir. 

1. Bıçak bağlantı yataklarını 
kontrol ediniz. 
2. Bıçakların çarpıp 
çarpmadığını kontrol ediniz. 

Makine sık sık yay koparıyor 1. Yay gerginliği fazla 
olabilir. 

1. Yay gerginliğini kontrol 
ediniz. 

 
Çektirme yayı bıçak 
taşıyıcıyı geri çekmiyor 

1. Çalışma boşluğu çok sıkı 
olabilir. 
2. Bıçak taşıyıcı arasına toz 
dolarak bıçak taşıyıcı 
sıkışmış olabilir. 

1. Çalışma boşluğunu kontrol 
ediniz. Sıkı ise gevşetiniz. 
2. Bıçak taşıyıcı arası kontrol 
edilip, pislikler 
temizlenmelidir. 
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KESME MAKİNESİ MALZEME LİSTESİ 

         N
O PARÇA NO PARÇA ADI 

ADE
T 

 

N
O PARÇA NO PARÇA ADI 

ADE
T 

1 DK36-01 GÖBEK MİLİ 1 
 

35 DK36-35 RAKOR  1 
2 DK36-02 SEGMAN 1 

 
36 DK36-36 KONTROL VALFİ 1 

3 DK36-03 AYAR PLAKA CİVATASI 4 
 

37 DK36-37 RAKOR  1 

4 DK36-04 GRÖSÖR 3 
 

38 DK36-38 HİDROLİK HORTUM  3 

5 DK36-05 GRÖSÖR BAĞLANTISI 2 
 

39 DK36-39 RAKOR  1 

6 DK36-06 BIÇAK TAŞIYICI 1 
 

40 DK36-40 DİRSEK 1 
7 DK36-07 GÖVDE SAĞ PLAKASI 1 

 
41 DK36-41 TAHLİYE BORUSU 1 

8 DK36-08 GRÖSÖR BAĞLANTISI 2 
 

42 DK36-42 FİLTRE 1 
9 DK36-09 ÇEKTİRME SOMUNU 1 

 
43 DK36-43 DİRSEK 1 

10 DK36-10 ÇEKTİRME 1 
 

44 DK36-44 FİLTRE BAĞLAMA CİVATASI 4 
11 DK36-11 YAY 1 

 
45 DK36-45 FİLTRE BAĞLAMA ELEMANI 1 

12 DK36-12 16x70 ALYAN BAŞLI CİVATA 1 
 

46 DK36-46 POMPA BAĞLANTI CİVATASI 4 
13 DK36-13 BIÇAK 2 

 
47 DK36-47 HİDROLİK POMPA 1 

14 DK36-14 16x20 ALYAN BAŞLI CİVATA 1 
 

48 DK36-48 HORTUM RAKORU 1 
15 DK36-15 GÖVDE SOL PLAKASI 1 

 
49 DK36-49 BAĞLANTI CİVATASI 4 

16 DK36-16 YAN PLAKA 1 
 

50 DK36-50 RAKOR  1 
17 DK36-17 TEKERLEK 3 

 
51 DK36-51 RAKOR  1 

18 DK36-18 ÖN DİNGİL 1 
 

52 DK36-52 RAKOR SOMUNU 1 
19 DK36-19 ÇEKME KOLU 1 

 
53 DK36-53 HİDROLİK DEPO GÖVDESİ 1 

20 DK36-20 ÖN DİNGİL MİLİ 1 
 

54 DK36-54 HİDROLİK HORTUM  1 
21 DK36-21 ÖN DİNGİL MİLİ SEGMANI 1 

 
55 DK36-55 HİDROLİK HORTUM  1 

22 DK36-22 TOPUZ 1 
 

56 DK36-56 RAKOR SOMUNU 1 
23 DK36-23 SİLİNDİR ÖN KAPAĞI 1 

 
57 DK36-57 HİDROLİK HORTUM  1 

24 DK36-24 PİSTON KOLU 1 
 

58 DK36-58 HİDROLİK HORTUM  1 
25 DK36-25 PİSTON 1 

 
59 DK36-59 KUMANDA KOLU 1 

26 DK36-26 SİLİNDİR GÖMLEĞİ 1 
 

60 DK36-60 DAYAMA PİMİ 1 
27 DK36-27 SİLİNDİR ARKA KAPAĞI 1 

 
61 DK36-61 DAYAMA 1 

28 DK36-28 ŞALTER 1 
 

62 DK36-62 MAKARA 3 
29 DK36-29 MOTOR 1 

 
63 DK36-63 MAKARA PİMİ 1 

30 DK36-30 PİLASTİK KAVRAMA DİŞLİSİ 1 
 

64 DK36-64 POMPA KAVRAMASI 1 
31 DK36-31 KAPLİN 1 

 
65 DK36-65 MOTOR KAVRAMASI 1 

32 DK36-32 KAPAK 1 
 

66 DK36-66     
33 DK36-33 DEPO KAPAK CİVATASI 10 

 
67 DK36-67     

34 DK36-34 HİDROLİK DEPO KAPAĞI 1 
 

68 DK36-68     
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KESME MAKİNESİ MALZEME LİSTESİ 
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ADE
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N
O PARÇA NO PARÇA ADI 

ADE
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44 DK36-44 FİLTRE BAĞLAMA CİVATASI 4 
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46 DK36-46 POMPA BAĞLANTI CİVATASI 4 
13 DK36-13 BIÇAK 2 
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48 DK36-48 HORTUM RAKORU 1 
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49 DK36-49 BAĞLANTI CİVATASI 4 
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53 DK36-53 HİDROLİK DEPO GÖVDESİ 1 

20 DK36-20 ÖN DİNGİL MİLİ 1 
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30 DK36-30 PİLASTİK KAVRAMA DİŞLİSİ 1 
 

64 DK36-64 POMPA KAVRAMASI 1 
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65 DK36-65 MOTOR KAVRAMASI 1 
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34 DK36-34 HİDROLİK DEPO KAPAĞI 1 
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