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Aksu İlaçlama Makinaları 1985 yılında Ankara' da kurulmuştur. İlk senelerde ithal
ettiği ilaçlama makinelerini, 22 seneden beri imal ederek yerli üretime katan
firmamız, icat ettiği ürünlerinin kalitesini sürekli artırarak ihracatta da aranan
marka olmuştur.
Firmamız vardığı nokta itibarıyla yerini, Aksu ürünü kullanarak tercihini yerli
üründen yana yapan siz sayın müşterilerine borçludur. Her yeni senede gelişmeleri
arge uzmanları tarafından üretime ekleyen, uluslararası standartlarda kalite ve
hizmet anlayışını benimseyen, en önemli referansın müşteri memnuniyeti olduğunu
ilke edinen firmamız, konusunda Türkiye' nin ilk ve tek patentli üretim yapan
kuruluşudur. Yerli üretimi destekleyen herkese teşekkür ederiz.
Firmamız, son teknolojik durum ve çeşitlilik bakımından portföyünü tamamlamış
olup, çevre ilaçlamasının dışına çıkarak tarım ve hayvancılık alanlarında da
inanılmaz başarılar sağlamış, Akdeniz, Ankara ve Çukurova Üniversitelerinin
Akademisyenlerince de desteklenmiştir.
Aksu İlaçlama Makinaları; Uzman satış görevlileri, yaygın bayi ağı ve Tarım Kredi
Kooperatifleri ile Türkiye’ nin her noktasına hitap etmektedir. Firmamızın sahip
olduğu TSE kalite yeterlilik, imalat yeterlilik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Ruhsat,
T.O.B.B’ nden Kapasite Rapor ve Sanayi Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik
belgeleri ile kalitesini her geçen gün ilerletmektedir. Firmamız ürünlerine; 2 yıl
fabrikasyon hatalara karşı garanti ile 15 yıl yedek parça temini ve servis garantisi
vermektedir.
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için, web sitelerimizden veya firmamızı
arayarak iletişime geçebilirsiniz. Satış temsilcilerimiz siz değerli müşterilerimize
yardımcı olmak için görevlendirilmiştir.
Saygı ve iyi dileklerimizle
Aksu İlaçlama Makinaları
www.aksuilaclama.com.tr
www.aksuilaclama.com
info@aksuilaclama.com.tr
aksu@aksuilaclama.com.tr
gm@aksuilaclama.com.tr
export@aksuilaclama.com.tr
arge@aksuilaclama.com.tr
satis@aksuilaclama.com.tr
satissonrasi@aksuilaclama.com.tr
coskun@aksuilaclama.com.tr
aksuilaclama@aksuilaclama.com.tr

0242 345 12 95 - 345 67 70
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Sayın Müşterimiz; Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür
ederiz. Satın aldığınız cihazın uzun ömürlü ve daha verimli
olması için, aşağıdaki bilgileri okumanızı önemle tavsiye
ederiz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle…

1- KULLANIM ALANLARI
Aksu ilaçlama makinalarının üretimini yaptığı, Aksu EFE-30 modelleri
çok düşük hacimli bir U.L.V. (ultra low volume) atomizörüdür. İdeal
püskürtme
ünitesi
olarak
bilumum
haşere
mücadelesinde
kullanılmaktadır. Bağ ve bodur ağaç ilaçlamaları ile bahçe ilaçlamalarının
yanında, Belediyeler, tatil köyleri ve oteller sivrisinek-karasinek
mücadelelerinde de kullanmaktadır. Bağ ilaçlamalarında, akademisyenler
tarafından yapılan bilimsel çalışmaları internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
(www.aksuilaclama.com.tr)

2- TÜKETİM VERİLERİ
İlaçlama cihazı debi ayar vanası sayesinde, püskürtülen sıvının tür ve
viskozite değerine bağlı olarak, sadece bir püskürtme başlığından
dakikada minimum 15cc’ den, maksimum 250cc’ ye kadar ayarlanan bir
debi ayar vanası ile ayarlanabilmektedir. (3-60lt/h)

3- GÜVENLİK UYARILARI
∗ Kullanılan formülasyonlarla ilgili etikette belirtilen tüm uyarılara
dikkat edin. Formülasyonlara temas eden teçhizat kısımlarını
özellikle su ile iyice temizlemeden ellemeyin.
∗ Aerosole maruz bırakılan tüm personel uygun bir gaz maskesi ve
diğer koruyucu elbiseleri giymelidir.
∗ Plastiğe zarar veren solventler içeren formülasyonları püskürtmeyin.
(örneğin; metilerklorit)
∗ Açık alev yakınında püskürtme yapmayın.
∗ Hava filtresinin temizliğini düzenli olarak kontrol edin. Özellikle
kapalı ortamlarda iki ayda bir, açık alanlarda ise altı ayda bir hava
filtresi değiştirilmelidir. Aksi durumda elektrik motoru zarar
görebilir.
∗ Asla cihazı yalnız bırakmayın ve mümkün olduğunca rutubetsiz
havanın motora girdiğinden emin olun.
∗ Her uygulamadan sonra deponun içerisindeki formülasyonu
temiz su ile püskürtme aparatlarını kullanarak temizleyin ve
depoyu boşaltın.
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4- KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA
TEHLİKELİ VEYA
İLİŞKİN UYARILAR

ZARARLI

OLABİLECEK

DURUMLARA

Tüm ürünlerimizde; ilaçlı su karışımı, aerosol damlacıkları formunda
dağıtmak için kullanılır.
Püskürtülen sıvının cinsine göre, tüketim zamanı ve miktarı
değişmektedir. Aksu U.L.V. cihazları daima mükemmel bir dağıtım sağlar.
Taneciklerin %30’ u 40 mikron, %10’ u 20 mikron, %60’ ı 10 mikron
civarındadır. Ayar vanası sayesinde istenilen mikron çapına
ulaşılabilmektedir.
Bu zerreler sayesinde püskürtülen alan tamamıyla kaplanır. Haşere
üzerinde maksimum etkiyi sağlar. Bu sistem ilaçlama ile büyük zerre
çaplarında olduğu gibi (100-500mikron çapında) ilacın hedefe ulaşmadan
yere düşmesi önlenmekte ve ilacın hedefe direk ulaşması sağlanmaktadır.
Cihaz maskesiz kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Bağ, bahçe
veya bodur ağaç ilaçlamaları yapılırken rüzgarsız hava tercih edilmelidir.
Aksi takdirde; mikronize atılan aerosol sisi çevrede bulunan diğer
ağaçlara gidip zarar verebilir.

5- KULLANMA TALİMATI
∗ Cihazın fişinin, elektrik soketine takılmamış olduğunu kontrol
edin(takılıysa çıkartın) depo kapağını, ilaç deposunu doldurmak
üzere açın.
∗ Formülasyonu depoya doldurun. Farklı ilaçların karışmamasına
dikkat edin. Eğer mümkünse bir süzgeçle ilacı doldurun.
∗ Depoyu doldurduktan sonra depo kapağını kapatın.
∗ Cihazın fişini uygun topraklı prize taktıktan sonra, şalteri açma
konumuna getirilmelidir.
∗ İlaç ayar vanasıyla istenilen mikron çapı elde edilerek. Cihazın
vanası açılarak, birkaç saniye sonra püskürtme sağlanacaktır.
∗ Debi ayar vanasını ayarlayarak, istenilen püskürtme performansını
sağlayın.
∗ Selenoid valfin şalteri, her zaman açık konumda olmalıdır.
∗ Güneşli havalarda ilaçlama yapmayınız, akşam saatlerini tercih ediniz.

∗ Uzatma kablosu en az 3 x 2,5 TTR topraklı kablo olmalıdır.
∗ İlaçlama işlemi bittikten sonra cihazın şalterini kapatınız.

5

Not: Cihaz “KULLANMA TALİMATINA”
takdirde GARANTİ kapsamı dışında kalır.

uygun

kullanılmadığı

6- KULLANIM HATALARINA KARŞI İLİŞKİN BİLGİLER
∗ Özellikle cihazın çalıştırılması ve kapatılması hususlarına kullanma
talimatlarında olduğu gibi dikkat edilmesi gerekmektedir.

7- PERİYODİK BAKIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
∗ Cihazın içerisinde, püskürmeleri sağlayan motorların arkasında
bulunan hava filtreleri düzenli olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Kapalı alanda 2 ayda, açık alanlarda da 4 ayda bir değiştirilmesi
gerekmektedir.
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8- YEDEK PARÇA NUMARASI LİSTESİ

7

U.L.V. MOTOR GÖVDESİ TEKNİK RESİMLERİ

8

9- ELEKTRİK MORORU NASIL DEĞİŞTİRİLİR
(Teknik resim üzerindeki numaralarla anlatılmıştır)

Dikkat: Cihazın fişinin soketten bağlantısını kesmeden hiçbir bakım
yapmayın!

∗ İlaç Deposunun(12) içerisinden gelen sıvıyı, ilaç ayar vanasıyla(2)
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

saat yönünde çevirerek ilacın kesilmesini sağlayın.
Motor gövdesine(40) kelepçe ile bağlı ve motor gövdesinin(22)
içerisinden havanın geçtiği, hortumu çevirerek sökün.
Motor gövdesine(40) kelepçe ile bağlı ve motor gövdesinin(24)
içerisinden ilacın geçtiği, hortumu çekerek sökün.
Motor gövdesinin(40) sabitlenmesi için kelepçenin(43) vidaları
sökülerek motor gövdesi(40) çıkartılır.
Hava filtre yuva kapağını(37) tespit eden vidayı gevşetin ve çıkarın.
Hava filtre yuva kapağını(37) ve hava filtresini(38) çıkarın.
Hava filtre yuvasını(39) tespit eden 4 adet vidayı(7) sökün ve hava
filtre yuvasını(39) çıkartın.
Motor contasını(50) çıkartın.
Kablo sabitleme aparatının(41) somununu gevşetin.
Kabloyu(42) ve elektrik motorunu(46) çekerek çıkartın.

Yeni motor takmak için aşağıdaki adımları izleyin;
∗ Yeni elektrik motorunu(46) motor gövdesinin(40) içerisinde bulunan
motor sabitleyicisinin(49) pimlerine geçecek şekilde takın.
∗ Kabloyu(42) kablo sabitleme aparatının(41) içinden geçirip sıkın.
∗ Motor contasını(50) takın.
∗ Hava filtre yuvasını(39) yerleştirin ve 4 vidasıyla sabitleyin.
∗ Gerektiğinde yukarıdaki adımları takip ederek hava filtresini(38)
değiştirin.
∗ Hava filtre yuvasının kapağını(37) vidalayın.
∗ Açma-kapama şalterine(45) bağlı elektrik motorunun(46) kablosunu
takın.
∗ Motor gövdesinin(40) kelepçesini(43) vidayla sabitleyin.
∗ Sökülen tüm hortumları söküldüğü gibi takın.
∗ İlaç Deposunun(12) içerisinden gelen sıvıyı, ilaç ayar vanasıyla saat
yönünün tersine çevirerek ilacın gelmesini sağlayın.
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10-

BAKIM-ONARIM
KURALLAR

VE

KULLANIMDA

UYULMASI

GEREKEN

∗ Elektrik motoru(46), motor gövdesine(40) takılırken elektrik motor
sabitleyicisi(49) pimlerine girdiğine emin olunmalıdır.
∗ Motor gövdesinde(40) bulunan emiş veriş borusuna(24) hortumun
girdiğinden emin olunmalı ve hortumlar çevrilirken kırılıp
bükülmemesine dikkat edilmelidir.
∗ Hava filtresinin düzenli olarak değiştirilmesine dikkat edilmelidir.

11- UYGULAMA KOŞULLARI
∗ Cihazın üzerinde bulunan, etiketteki komutları okuyun ve öğrenin.
∗ İlaç ve püskürtülen zerrecikler için yeterli havalandırmayı sağlayın ve
bitkiyi yıkamadan kaplayarak ilaçlayın.
∗ Sürekli yapılan ilaçlamalarda ulv motorlarının hava filtreleri
kontrollü takip edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir.
∗ İlaçlama sırasında daima cihazın yanında kalın ve asla yalnız
bırakmayın.
∗ İlaçlamaya en uzak noktadan başlayın ve rüzgârı arkanıza gelecek
şekilde ayarlayın.(rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaz)
∗ Püskürtmeyi her zaman hedeften 1metre mesafeden uzak tutun.
∗ En iyi sonuçlar, günün serin sabah ve akşam saatlerinde haşerelerin
yoğun olduğu zamanlarda elde edilir. İdeal rüzgar hızı 15km/saati
aşıyorsa ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
ÖNEMLİ UYARI: İlaçlama yapılırken mutlaka koruyucu önlemler
alınmalıdır. (maske, eldiven, koruyucu gözlük, koruyucu giysi v.b.)
Aerosole maruz personel tarafından mutlaka giyilmelidir.

12- TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
∗ Cihazı naklederken, şalter anahtarlarını kapatın. İlaçlı karışımın
dökülmesini önlemek için seviyesini koruyun. Dökülen tutuşabilir.
∗ Cihazın aşağı yukarı hareket eden aparatlarını güvenli bir şekilde
çıkartıp, hortumlarını kırılmayacak haliyle yerleştiriniz.
∗ Nakliye esnasında cihazın düşmemesine veya çarpmamasına özen
gösterin. Cihaz üzerine ağır nesneler koymayın.
∗ Cihazı sezon sonunda uzun süre depolamadan önce, depolama
alanının aşırı nem ve toz içermediğinden emin olun.
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13- TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Model

Boş
Ağırlık

İlaç
Depo
Hacmi

Ort.Yakıt
Tüketimi

Motor
(Jeneratör)

AKSU EFE 30 U.L.V.

60 kg.

45 lt.

Elektrikli

Elektrikli

Jen.Elk.
Yakıt Depo
Ür. Gücü
Hacmi
kVA (kW)
Elektrikli

Elektrikli

Motor
(U.L.V)

Ort.İlaç
Çıkış
Debisi

Boyutlar
(UxGxY)

2x1400 W

3-60 lt/h.

95x50x70

AKSU U.L.V. CİHAZININ GENEL ÖZELLİKLERİ
∗ İlaçlama cihazı kafesleme sistemiyle etkin bir koruma altına alınmıştır,
∗ Elektrik motorlarının her biri darbe ve kimyasal etkilere dayanıklı
termoplastik gövdeden üretilmiştir,
∗ Güçlü elektrik motoru,
∗ Püskürtülen sıvı miktarı ile orantılı uygun zerre çapı ayar imkanı
∗ Uygun ayarlanabilir damla çapı ve havada askıda solüsyon sayesinde,
zaiyat olmadan boşluğun her alanı eksiksiz etki altına alındığından
sonuç %100 başarılıdır.
∗ Değişkenlik özelliğinden dolayı, yalnızca böcek öldüren ilaçlar değil
ayrıca
antiseptik
ve
deodorantlarında
(örneğin
gül
suyu)
atomizasyonuna izin verir.
∗ Aynı sınıftan atomizörlerden daha yüksek atomizasyona sahiptir.

AKSU EFE-30
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GARANTİ BELGESİ
ÜRÜNÜN
CİNSİ

: İlaçlama Makinası

MARKASI

: AKSU

MODELİ

:

SERİ NO

:

TESLİM TARİHİ

:

KULLANIM ÖMRÜ

:10(on yıl)

GARANTİ SÜRESİ

: 2(iki yıl)

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 iş günüdür

SATICI FİRMA
ÜNVANI

: _____________________________________________________

ADRESİ

: _____________________________________________________
_____________________________________________________

TELEFONU

: _____________________________________________________

KAŞE/İMZA

: _____________________________________________________

SATIN ALANIN
ADI/SOYADI

: ____________________________________________________

ADRESİ

: ____________________________________________________
____________________________________________________

TELEFONU

: ____________________________________________________
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