
TANER KÜÇÜKKAHVECİ 
MAKİNE  MÜHENDİSİ 



LASTİK TEKERLEKLİ / PALETLİ  



         Ekskavatörler yol,liman, baraj, hava 

limanı, kanal, platform vb  alt yapıların 

hazırlanmasında her çeşit kazı işlerinde, 

kabaca yapılması istenen yükleme, şev 

düzeltme, kanal açma işlerinde, her çeşit 

enkaz kaldırma işlerinde, zemin örtülerinin 

temizlenmesinde, dağlık ve kayalık arazide 

meydana gelen heyelan ve toprak 

kaymasında yolların açılmasında ve kazılan 

malzemenin yüklenerek taşınması 

işlemlerinde kullanılan iş makinelerdir.  

Motor güçleri 50-800 HP, ağırlıkları ise 6-100 

ton arasında değişmektedir. 



ÇEŞİTLERİ, YAPI VE ATAŞMANLARI 

Ekskavatör, palet ve tekerlek seviyesinden üst 

ve alt seviyelerde kazı yapma, üst tabanları 

sıyırma, kırma, kanal şeklinde kazı yapma ve 

yükleme işleri yapan iş makineleridir. 

Yol, baraj, kanal yapımı, inşaat işleri gibi 

alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Ekskavatör operatörü;  çeşitli malzemeyi 

emniyetli bir şekilde kazma ve yükleme işleri 

yapan, ekskavatörü bakımlı ve verimli kullanan 

nitelikli kişidir. 

Ekskavatörler paletli ve lastik tekerlekli olup 

yürüyüş, kepçe, kumanda şekline göre çeşitli 

olarak imal edilmektedir.  



Paletli Ekskavatör 

Gevşek zeminde kazma, kanal açma ve yükleme işlerinde verimli 

olduklarından temel hafriyatın kazılması taşınması, yüklenmesi işlerinde 

yaygın olarak kullanılan paletli iş makinalarıdır. 



Lastik Tekerlekli Ekskavatör 

Yürüme kabiliyeti ve sert zeminde kazma, kanal açma, taşıma ve yükleme 

gibi işlerde verimli olan lastik tekerlekli iş makinalardır. 



GENEL  YAPISI 

   Ekskavatörler palet, bıçak, motor, 

aktarma organları, operatör kabini ve 

kumanda şekli bakımından çeşitli 

farklılıklar göstermelerine rağmen ana 

yapıları aynıdır. 

 

 



Paletli Ekskavatör 



Lastik Tekerlekli Ekskavatör 



ÇEŞİTLERİ 

 Ekskavatörler; palet şekilleri, 
kepçe ve bom şekilleri, güç 
aktarma şekillerine  göre çeşitlere  
ayrılırlar. 

  



Beko Kepçe 

Kanal şeklinde kazı ve 

yükleme işlerinde kullanılır. 

Şovel Kepçe 

Gevşek malzemenin                                                               

yüklenmesinde kullanılır.      

ATAŞMANLARI 

Ekskavatörlerde kullanılan ataşmanlar genelde kepçe, kepçe, 

kramşel ve kırıcıdır. 

Paletli ekskavatörlerde kepçenin çalışma yönüne göre Beko 

Ekskavatör veya Şovel Ekskavatör diye tanımlanmaktadır.  
 



Kramşel 

Dikey kazma 

işlerinde kullanılır. 

                     Kırıcı 

Sert zeminin kırılması ve 

parçalanmasında kullanılır.  

Genel Amaçlı Kepçe Ağır Hizmet Kepçesi 

Şev ve Meyil Kepçesi 



GÖSTERGELER VE KUMANDA KOLLARI  
 

Operatör Kabini ve Monitör 



Sol Kontrol Levyesi 

Bu levye kol ve kuleyi 

çalıştırmak için kullanılır. 

Kol                 Kule Dönüş 

A- İçeri           C- Sağa dönüş 

B- Dışarı        D- Sola dönüş   

N-Boş      

Sağ Kontrol Levyesi 

Bu levye bum ve kepçe 

çalışmasını kumanda eder. 

Bum                Kepçe 

1- Kaldırma      3- Boşaltma 

2- İndirme        4- Koparma 

N- Boş 



 

 
MARŞ ANAHTARI 

Motoru çalıştırmak ve durdurmak için kullanılır. 

ON - Açık 

OFF - Kapalı 

HEAT - Isıtma 

START - Çalıştırma 

 

 
YÜRÜYÜŞ HIZ ANAHTARI 

Bu anahtar iki hız seviyesinden birini seçmek için kullanılır. 

Tavşan - Yüksek Hız 

Kaplumbağa - Düşük Hız 

 

 
KULE KİLİT ANAHTARI 

Kuleyi kilitleyerek dönmesini önler. 

ON - Açık 

OFF - Kapalı 

 

 

 



GAZ KOLU 

Motor devrine kumanda etmek için kullanılır. 

1.Relanti 

2.Yarım Gaz 

3.Tam gaz 

 

YÜRÜYÜŞ LEVYELERİ 

1.İleri yürüyüş 

N- Boş 

1.Geri Yürüyüş 

 

ATAŞMAN KUMANDA PEDALI 

1.Pedal çalışmaz 

2.Yarım çalışma 

3.Tam çalışma 

 



MOTOR VE AKTARMA ORGANLARI 

 • MOTOR 

• Ekskavatörlerde güç kaynağı 
olarak dizel motor 
kullanılmaktadır.  

• NOT: Geniş bilgi için motor 
bölümüne bakın. 

• AKTARMA ORGANLARI 

• Motorda üretilen gücü palet veya 
tekerleklere ileterek makinenin 
yürümesini, hızını, ileri-geri 
gitmesini sağlayan elemanlardır. 

• Ekskavatörlerde yürüyüş sistemi 
hidrostatik olarak 
gerçekleşmektedir. 

• Ekskavatörlerde motorda üretilen 
güç şu şekilde aktarılır: 

• Dizel motor, hidrolik pompalar, 
hidrolik yürüyüş motorları, cerler 
ve paletler. 

 



Paletli Ekskavatörlerde Güç Aktarma Organları 



LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR 

 Lastik tekerlekli ekskavatörlerde motorda üretilen güç şu şekilde aktarılır: 

Dizel motor, hidrolik pompa, hidrolik motor, diferansiyel ve tekerlekler. 

Lastik Tekerlekli Ekskavatörde Güç Aktarma Organları 



HİDROLİK SİSTEM VE İŞ EKİPMANLARI  

Ekskavatörlerde kepçe, kırıcı gibi iş ataşmanlarını kaldırma, 

indirme, iş yaptırılması ve kulenin döndürülmesi hidrolik sistem 

tarafından sağlanır. 

Bu sistemler; hidrolik pompalar, kumanda valfleri, hidrolik motor, 

filtre, soğutucu ve yağ tankından oluşmaktadır. 





GÜNLÜK BAKIM VE ÇALIŞTIRILMASI 

 
Ekskavatörün az yakıt ve yedek parça ile arıza yapmadan çalışmasını 

sağlamak amacı ile günlük yapılan bakım ve kontrollerdir. 

Bakım ve kontroller günlük yapıldığı gibi haftalık, aylık ve yıllık periyodik 

olarak yapılmalıdır.  

Ekskavatörün, bakımının ve kullanılmasının doğru ve güvenilir olmasında 

en önemli faktör operatördür. Bu sebeple operatörün bilgili, tecrübeli ve 

eğitilmiş olması şarttır. Her makinenin imalatçı tarafından hazırlanmış 

operatör için kullanma ve bakım kitapları mevcuttur.  

Günlük bakım ve kontroller dört aşamada yapılır: 

Çalıştırma öncesi kontrol, 

Isıtma sırasında kontrol, 

Kullanma sırasında kontrol, 

İş bitiminde kontrol, 

1.  Çalıştırma öncesi kontrol :  

Bu kontrol makine etrafında dolaşarak yapılır. 

Hasar, gevşeklik ve aşınma bakımından paletleri, bıçağı, şasiyi kontrol 

edin.  

Yağ, yakıt, sıvı sızıntılarını kontrol edin. 

Yakıt tankındaki su ve tortuyu tahliye edin. 

Yağ, yakıt ve sıvı seviyelerini kontrol edin. 

Hava filtresi ve bağlantılarını kontrol edin. 



2.  Isıtma sırasında kontrol : 

Motor çalıştırılarak kabin içinde yapılır. 

Göstergeleri kontrol edin. 

Anormal ses olup olmadığını dinleyin. 

Kepçeyi hareket ettirerek hidrolik sistemi kontrol edin. 

3.  Kullanma sırasında kontrol : 

Göstergeleri sık sık kontrol edin. 

Anormal ses olup olmadığını kontrol edin. 

Ekskavatörün çalışma gücünü kontrol edin. 

4.  İş bitimi kontrolü : 

Yakıt ikmalini yapın. 

Ekskavatörü temizleyin. 

Ekskavatörü park alanına çekin. 

Ataşmanları yere indirin. 

Park frenini uygulayın. 

Gerekli emniyet tedbirlerini alın. 

2.  Isıtma sırasında kontrol : 

Motor çalıştırılarak kabin içinde yapılır. 

Göstergeleri kontrol edin. 

Anormal ses olup olmadığını dinleyin. 

Kepçeyi hareket ettirerek hidrolik sistemi kontrol edin. 

3.  Kullanma sırasında kontrol : 

Göstergeleri sık sık kontrol edin. 

Anormal ses olup olmadığını kontrol edin. 

Ekskavatörün çalışma gücünü kontrol edin. 

4.  İş bitimi kontrolü : 

Yakıt ikmalini yapın. 

Ekskavatörü temizleyin. 

Ekskavatörü park alanına çekin. 

Ataşmanları yere indirin. 

Park frenini uygulayın. 

Gerekli emniyet tedbirlerini alın. 

GÜNLÜK BAKIM VE ÇALIŞTIRILMASI 

 



EKSKAVATÖRÜN BAKIM TABLOSU 

 Makine etrafında dolaşılarak yapılan kontrol olup, günlük yapılmalıdır. 





EKSKAVATÖRÜN PARK EDİLMESİ 

 

Ani duruş yapılmadan sert 

bir zeminde durulmalı, 

eğimli zeminde kepçe 

zemine 1200 açıyla 

saplanmalı ve 

takozlanmalıdır. 

 

Kumanda levyeleri boşa 

alınarak düz zeminde 

kepçe yere indirilmeli ve 

emniyet kilit levyesi kilitli 

konuma getirilmelidir. 

 



EKSKAVATÖRÜN PARK EDİLMESİ 

 

Gaz kolu relantiye 

getirilmelidir. 

 

Kontak anahtarı Off 

konumuna 

getirilerek motor 

durdurulmalı ve 

kontak anahtarı 

çıkartılmalıdır. 

 



HİDROLİK DEPO YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ VE DOLDURULMASI 

 

Ekskavatörün kol ve kepçe silindiri 

geri çekilerek bumu indirin, kepçe 

kazmalarını yere değdirin ve 

motoru durdurun. 

Kontrol levyelerini hareket ettirerek 

iç basıncı boşaltın. 

 

Hidrolik depo seviye göstergesini 

kontrol edin. 

Yağ seviyesi H ile L arasında ise 

seviye normaldir. 

 



HİDROLİK DEPO YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ VE DOLDURULMASI 

 

Yağ seviyesi L işaretinin altında ise 

depo kapağını açarak yağ doldurma 

yerinden aynı cins yağ ilave ediniz. 

Yağ sıcaklığı L seviyesinde 100C-300C, 

Yağ sıcaklığı H seviyesinde 500C-800C. 

 

CER YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ 

Cer üzerindeki ÜST yazısı ve tapa yere 

dik olacak şekilde makineyi park edin. 

Boşaltma tapasını çıkartarak, yağ 

seviyesini kontrol edin. 

Yağ seviyesi eksik ise boşaltma 

tapasını takın. Cer bir tur dönene kadar 

makineyi ileri veya geri hareket ettirin. 

Seviye tapasından gerekiyorsa yağ 

ilave edin. 

 



PALET AYARI VE KEPÇENİN SÖKÜLÜP TAKILMASI 

 

KEPÇENİN SÖKÜLMESİ 

Kepçe zemine temas ettirip, emniyet 

cıvata ve somunları gevşetin pimleri 

çıkartıp kepçeyi ayırın. 

KEPÇENİN TAKILMASI 

Kol delikleri ile bağlantı 

deliklerini hizalayın, pimleri 

gresleyip yerine takın. 



PALET AYARI VE KEPÇENİN SÖKÜLÜP TAKILMASI 

 

PALET AYARI 

Palet gerginliği bir taraftaki paletin 

kaldırılmasıyla kontrol edilir. Şasiyi 

bum ve kol kullanarak yavaşça 

kaldırın. Palet şasisinin altı ile, palet 

pabucunun üstü arasındaki boşluğu 

ölçün. Ölçülecek yer ve ölçü 

imalatçıya göre değişebilir. 

Palet gerginliği standart değerde 

değilse (gevşek ise) gres tabancasıyla 

gres doldurma yerine S aralığı 0 mm 

olana kadar gres basın. 

Gergin ise tapayı gevşeterek gres 

boşaltın. 



EMNİYET VE KULLANMA TEKNİKLERİ 

Ekskavatör operatörünün ekskavatörle yapacağı kullanma teknikleri aşağıda 

verilmiştir. Ekskavatörler çeşitli marka ve modellerde imal edildiğinden kullanma 

şekli, bakımı, ayarları farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle kullanılacak ekskavatörün 

bakımlı olması, çalışma emniyetinin sağlanması can ve mal güvenliği yönünden 

önemlidir. 

İş makinelerinde emniyet  

İş kazaları can ve mal kaybına neden olmaktadır. Bu kayıplarda en büyük rolü 

emniyet kurallarına uymamak ve tedbirsizlik oluşturmaktadır. Kazaların önlenmesi, 

kazaya yol açabilecek tehlikelerin önceden görülmesiyle sağlanır.  

En emniyetli makine bile, o makineye ait bilgi ve kullanmayı gerektirir.  

Makineyi kullanan kişi EMNİYET için esas anahtardır.  

Aşağıda verilen bilgiler genel olup, her makinenin kendi el kitabında belirtilen 

emniyet kurallarına uymak, kendi can güvenliğiniz, çevrenizdekilerin can güvenliği 

ve makinenin mal güvenliği yönünden önemlidir.  

Makine üzerindeki UYARI VE İKAZ işaretlerini anlayıp uygulayın.  

CAUTION  (DİKKAT) 

Can kaybına sebep olabilecek yerlerde kullanılır. 



IMPORTANT (ÖNEMLİ) veya WARNING (İKAZ) 

Makineye zarar verecek yerlerde kullanılır. 

Aşağıdaki kurallara uyun. 

•İşe uygun kıyafet ve koruyucular kullanın. 

•Kullanacağınız makineyi iyi tanıyın. 

•Çalışma alanını tanıyın. 

•Acil durumlar için (yangın) hazırlıklı olun. 

•Kullandığınız makineyi temiz tutun. 

•Yakıt ikmalinde ateşle yaklaşmayın. 

•Kapalı yerlerde makineyi uzun süre çalıştırmayın. 

•Çalışmaya başlamadan önce etrafınızdakileri uyarın. 

•Makine çalışırken makineyi terk etmeyin. 

•Park durumunda park emniyetini uygulayın. 

•Arızalı makineye ikaz etiketi asarak başkalarını da uyarın. 



EKSKAVATÖRLE ÇALIŞMA 
 

KAZMA (Beko çalışma) 

Ekskavatörde kepçe silindiri ile 

bağlantısı, kol silindiri ile kol açısı 

900 olduğunda en verimli kazma 

gücü elde edilir. 

Kol ile verimli kazma aralığı 

makineden dışarıya doğru 450'lik açı 

ile makineye doğru 300'lik açı 

arasındadır.  

ÖN KAZMA 

Makineden yüksek yerleri kazmak 

için beko kepçe ters yönde takılarak 

(şovel) yapılır.  



EKSKAVATÖRLE ÇALIŞMA 
 

KANAL KAZMA 

Kanal genişliğine uygun kepçe 

takılarak paletler kazılacak kanaldan 

paralel ayarlanarak verimli kazma 

yapılır. Geniş bir kanal kazmak için 

önce her iki yan kazılır, sonra orta 

boşaltılır. Çökme ve heyelana karşı 

kanal desteklenmelidir.  

YÜKLEME 

Yükleme kamyon damperinin ön 

tarafından başlanmalıdır.  



KULLANMA TEKNİKLERİ 

 Makineyi ısıtmada hidrolik yağ ısısı 200C'nin altında ani hareket ettirmeyiniz. 

MAKİNEYİ YÜRÜTME 

 Makineyi cer durumuna göre yürüme yönünü belirleyin. 

Cer makinenin arkasında Cer makinenin önünde 

Kule dönüş anahtarını açık konuma 

getirin 
Gaz kolu tam gazda 



MAKİNEYİ YÜRÜTME 

Emniyet kilit levyesini Free (Boş) 

konuma ayarlayın. Kepçeyi yerden 40-

50 cm kaldırın. 

Durmuş halde makinenin yön 

değiştirmesi 

Yürüyüş halde yön değiştirme Nokta dönüş 



Gerilim 

Asgari 

güvenlik 

mesafesi 

Düşük Voltaj 
100-200 V 2 m 

6.600 V 2 m 

Yüksek Voltaj 

22.000 V 3 m 

66.000 V 4 m 

154.000 V 5 m 

187.000 V 6 m 

275.000 V 7 m 

500.000 V 11 m 

MAKİNEYİ YÜRÜTME 

Yüksek Gerilim Hattına Yaklaşmayın 

Eğimli zeminde yürüyüş 



MAKİNEYİ YÜRÜTME 

İleri doğru çıkık zeminin altını kazmayın Aracın ön kısmını asla alta doğru kazmayın 

Ekskavatörü vinç gibi kullanmayın Kaldırılmış bir yükle yürüme yapmayın 



MAKİNEYİ YÜRÜTME 

Engeller üzerinden geçerken hızı azaltın, 

engeli paletleri ortalayarak geçin. 

Makineyi taşıyıcı makaralar suyun içerisinde 

olacak şekilde kullanmayın. 

Eğimli zeminde yamaçları çapraz geçmeyin Kepçe yüklü iken yokuş aşağı kule dönüşü 

yapmayın 



MAKİNEYİ YÜRÜTME 

150nin üzerindeki eğimde düşük motor ve 

yürüyüş hızında kullanın  

150nin üzerindeki eğimde düşük motor ve 

yürüyüş hızında kullanın 

Makine çamura saplanırsa kepçeyi yere 

dayayın, paleti havaya kaldırın 

Her iki palet çamura saplanırsa kepçe 

yardımıyla makineyi çekin 



MAKİNEYİ YÜRÜTME 

Toprağı sıkıştırmak, toprak yığını ve 

duvar yıkmak amacıyla kule dönüşü 

kullanılmamalıdır 

Kepçe zemine gömülü iken yürüyüş 

gücü kullanarak kazı işlemi yapılmamalı 

Çalışma esnasında hidrolik 

silindirleri sonuna kadar zorlamayın, 

emniyet payı bırakın 

Kepçeyi kazma balyoz amacıyla kullanmayın 



MAKİNEYİ YÜRÜTME 

Makinenin düşme hareketini kazı 

yapmak amacıyla kullanmayın 



EKSKAVATÖR ARIZALARI VE GİDERİLMESİ 

Ekskavatörler yapı özellikleri yönünden çeşitli olup, meydana gelebilecek arızalar da farklılıklar 

göstermektedir. Herhangi bir arıza durumunda gerekli bakım ve kontrolleri yapmadan önce emniyet 

kurallarına uyun. 

Unutmayın! Daima en kolay işlemleri yapın. 

 Operatör için arızacılık 

  

 İş makineleri yapı ve özellikleri yönünden çok çeşitli olup, makinelerde meydana 

gelebilecek arızalar da farklılıklar göstermektedir.  

 Bu bölümde operatör tarafından yapılabilecek arıza ve çözümleri verilmiştir. 

 Bir arızayı tespit etmenin yolu, arızayı meydana getiren sebebi bulup gerekli bakım ve 

kontrolleri yapmaktır. Herhangi bir arıza durumunda gerekli bakım ve kontrolleri yapmadan önce 

emniyet kurallarına uyun.  

 Harekete geçmeden önce kendi kendinize şu soruları sorun : 

• Arıza olmadan önce uyarıcı belirtiler nelerdi? 

• Arıza olmadan önce ne gibi bir bakım-onarım yapıldı? 

• Daha önce buna benzer bir arıza oldu mu?  

• Kontrollerin yapılması için makinenin çalıştırılmasında herhangi bir sakınca var mı? 

 Unutmayın! Daima önce en kolay işlemleri yapın.  

 Motor egzoz gazı, motorun çalışması ve durumu hakkında fikir veren en iyi göstergedir.  

 Aşırı duman : Hava-yakıt dengesizliğini ya da bu sistemdeki filtre tıkanıklıklarını veya 

mekanik parçaların hasarlı olduğunu belirtir.  

 Güç kaybı : Gevşek gaz kolu kumanda bağlantıları ya da kirli yakıt filtresi olabilir.  

 Bu basit kurallara uyarsanız, hem zamandan hem de lüzumsuz zahmetlerden 

kurtulursunuz.  

 Operatör eğitimi 

 

 İyi yetişmiş bir operatör, makineyi kapasitesinde kullanan ve sürekli makineyi dinleyip 

arıza ve belirtilerini zamanında fark ederek arıza öncesi makineye bakım yapılmasını sağlayan 

kişidir.   



MOTOR ARIZALARI 

 ARIZA SEBEBİ GİDERİLMESİ 

 

Motor çalışmıyor. 

 

Akü ve bağlantıları gevşek, 

Yakıt seviyesi düşük, 

Gaz kolu stop durumunda, 

Yakıt sisteminde hava var, 

 

Kontrol edin. 

Yakıtı tamamlayın. 

Bağlantıları kontrol edin. 

Yakıt sisteminin havasını alın. 

Su ve tortu tahliyesi  yapın. 

 

Motor zor çalışıyor veya 

tekliyor.  

 

Yakıt sisteminde hava var. 

Yakıtta su var, 

 

Sistemin havasını alın. 

Su ve tortu tahliyesi yapın. 

 

Motorda aşırı hararet 

 

Su seviyesi düşük, 

Kayış gevşek, 

Radyatör kirli, 

Motor yağ seviyesi düşük,  

Egzozda tıkanıklık,  

Hatalı kullanma, 

 

Su seviyesini tamamlayın. 

Ayarlayın. 

Temizleyin. 

Tamamlayın. 

Kontrol edin. 

Makineyi aşırı yüklemeyin. 

 

Motorda güç düşük 

 

Gaz kolu ve bağlantısı 

gevşek, 

Hava filtresi kirli, 

Yakıt filtresi kirli, 

Hortum ve bağlantılarda 

kaçak, 

 

Kontrol edin. 

Temizleyin-Değiştirin. 

Değiştirin. 

Kontrol edin. 

 

Motor yağ basıncı düşük 

 

Yağ seviyesi düşük, 

Yağda yakıt karışımı, 

Motor harareti yüksek, 

Makinenin çalışma eğimi 

fazla, 

 

Seviyeyi tamamlayın. 

Kontrol edin. 

Kontrol edin. 

Çalışma eğimini geçmeyin. 

 

Egzozda aşırı duman 

 

Hava filtresi kirli, 

Yakıt filtresi kirli, 

Hatalı kullanma, 

 

Temizleyin-Değiştirin. 

Değiştirin. 

Aşırı yüklü kullanmayın. 



GÜÇ AKTARMA ORGANLARI ARIZALARI 

  Aktarma organları arızaları genelde, düşük yağ seviyesi ve bağlantıların gevşek 

olmasından meydana gelmektedir. Gevşek bağlantılar sisteme emiş hattından hava girmesine ve 

yağ sızmasına sebep olur. 
ARIZA SEBEBİ GİDERİLMESİ 

 

Makine vitese geçmiyor. 

 

Şanzıman yağ seviyesi düşük. 

Vites bağlantıları ayarsız. 

Şanzımanda mekanik arıza 

var. 

 

Seviyeyi kontrol edin. 

Kontrol edin, ayarlayın. 

İlgiliye haber verin. 

 

Makine vitese takıldığı halde 

yürümüyor. 

 

Motor devri düşük. 

Vites kolu bağlantısı ayarsız. 

Şanzıman yağ seviyesi düşük. 

Şanzıman filtresi kirli. 

 

İlgiliye haber verin. 

Kontrol edin ve ayarlayın. 

Kontrol edin ve tamamlayın. 

Temizleyin-Değiştirin. 

 

Makine ileri-geri viteste 

yürümüyor.  

 

Şanzıman yağ seviyesi düşük. 

Şanzıman filtresi kirli. 

Elektrik devresinde gevşeklik 

var. 

Şanzımanda mekanik arıza 

var. 

 

Kontrol edin ve tamamlayın. 

Temizleyin. 

Bağlantıları kontrol edin. 

İlgiliye haber verin. 

 

Şanzımanda hararet var. 

 

Şanzıman yağ seviyesi düşük-

yüksek. 

Yağ soğutucusu kirli. 

Manyetik filtre kirli. 

Şanzıman havalandırması 

tıkalı. 

Hatalı kullanma. 

 

Kontrol edin. 

Temizleyin. 

Temizleyin. 

Temizleyin. 

Uygun viteste kullanın. 

 

Makine yürürken motor 

bayılıyor. 

 

Park freninde tutukluk var. 

Fren ayarları sıkı. 

Ön ve arka diferansiyelde 

sıkışma var. 

Motor arızalı. 

 

Kontrol edin. 

Kontrol edin. 

Kontrol edin. 

Kontrol edin. 

Makine yüke girmiyor. Şanzıman yağ seviyesi düşük. 

Yağ basıncı düşük. 

Tork bağlantılarında yağ kaçağı 

var. 

Tork ve şanzıman arızası var. 

Motor arızası var. 

Tamamlayın. 

Kontrol edin. 

Kontrol edin. 

İlgiliye haber verin. 

Kontrol edin. 

 

Torkkonverterde aşırı 

hararet var. 

 

Hatalı vites seçimi, 

Hatalı kullanma, 

Yağ seviyesi düşük veya 

yüksek, 

Soğutucu hattında tıkanma var. 

 

Vites küçültün. 

Yükü azaltın. 

Kontrol edin. 

Kontrol edin, temizleyin. 



HİDROLİK SİSTEM ARIZALARI 
 

ARIZA SEBEBİ GİDERİLMESİ 

 

Hidrolik sistemde aşırı 

hararet var. 

 

Hidrolik yağ seviyesi düşük-

yüksek. 

Hidrolik sistemde hava var. 

Hidrolik filtre tıkalı. 

Soğutucu tıkalı. 

Hidrolik iç kaçak var. 

 

Tamamlayın. 

Emiş hattını kontrol edin.  

Değiştirin. 

Temizleyin. 

Kontrol edin. 

 

Hidrolik sistemde aşırı 

ses var. 

 

Hidrolik yağ seviyesi düşük-

yüksek. 

Hidrolik sistemde hava var. 

Hortum ve bağlantılarda 

yıpranma var. 

Hidrolik filtre tıkalı. 

 

Tamamlayın. 

Emiş hattını kontrol edin. 

Kontrol edin. 

Temizleyin-Değiştirin. 

 

Hidrolik yağ köpürüyor. 

 

Hidrolik yağ seviyesi düşük-

yüksek. 

Hidrolik sistemde hava var. 

Yağ uygun değil. 

Havalandırma tıkalı. 

 

Tamamlayın. 

Emiş hattını kontrol edin. 

Kontrol edin. 

Temizleyin. 

 

Hidrolik sistemde aşırı 

titreme var. 

 

Sistemde hava var. 

Emiş hattı tıkalı. 

Mekanik bağlantılarda 

sıkışma var. 

 

Emiş hattını kontrol edin. 

Emiş süzgecini temizleyin. 

Kontrol edin. 

 

Hidrolik sistem 

çalışmıyor. 

 

Yağ seviyesi çok düşük. 

Pompa emişi tıkalı. 

 

Kontrol edin. Tamamlayın. 

Emiş süzgecini temizleyin. 

 

Kepçe kalkmıyor. 

 

Yağ seviyesi düşük. 

Hidrolik filtre tıkalı. 

Dış ve iç kaçaklar var. 

Emiş tıkalı veya sistem hava 

alıyor. 

 

Kontrol edin. 

Değiştirin. 

Kontrol edin. 

Süzgeci temizleyin, 

bağlantıları kontrol edin. 

 

Kepçe kendi kendine 

iniyor. 

 

Kumanda kolları ayarsız. 

Hortum ve bağlantılarda 

kaçak var. 

Silindirlerde iç kaçak, 

 

Kontrol edin. 

Kontrol edin. 

Kontrol edin. 



HİDROLİK SİSTEM ARIZALARI 
 

ARIZA SEBEBİ GİDERİLMESİ 

 

Yürüyüş, kule, bum, 

kol ve kepçe hızı 

yavaş 

 

Hidrolik yağ eksik. 

 

Hidrolik yağ seviyesini 

tamamlayın. 

 

Pompalarda anormal 

ses var. 

 

Hidrolik tank süzgeci 

tıkalı. 

 

Temizleyin. 

 

Hidrolik yağ sıcaklığı 

aşırı yüksek.  

 

Gevşek fan kayışı. 

Kirli yağ soğutucu. 

Hidrolik yağ eksikliği. 

 

Ayarlayın. 

Temizleyin. 

Seviyeyi tamamlayın. 

 

Palet atıyor. 

 

Palet çok gevşek. 

 

Palet gerginliğini 

ayarlayın. 

 

Kepçe yavaş kalkıyor. 

 

Hidrolik yağ eksikliği 

 

Yağ seviyesini 

tamamlayın. 

 

Kule dönüşü 

yapmıyor. 

 

Kule dönüş kilit düğmesi 

devrede. 

 

Anahtarı OFF durumuna 

getirin. 



EKSKAVATÖRÜN  NAKLİ 
Ekskavatörün naklinde imalatçısının tavsiyelerine mutlaka uyulmalıdır. 

     Ekskavatörün bindirilmesi ve indirilmesi işleminde gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

• Ekskavatörün naklinde tüm emniyet tedbirlerini uygulayın. 

• Uzun yol nakillerinde motorun egzoz çıkışını kapatın.  

• Yol güzergahı üzerindeki yükseklikleri göz önüne alın. 

Ekskavatörü treylere bindirmeden önce treyleri hareket etmemesi için takozlayın. 

Rampalar uygun mukavemette, düşük açılı ve uygun yükseklikte olmalıdır. 



EKSKAVATÖRÜN  NAKLİ 

Bindirme esnasında bum açısının 900-1100 

arasında olmasına dikkat edin. 

Ekskavatör treyler üzerine çıktıktan sonra 

kuleyi 1800 çevirin ve öne yanaştırın. 

Yanaştıktan sonra bumu sal üzerine serbest 

oturacak şekilde indirin. 

Park frenini uygulayın, paletleri takozlayın ve 

ekskavatörü treylere bağlayın.  




