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1. AGA5000 Hidrostatik Vakumlu Tip Yol Süpürme Makinası Kullanım Talimatı: 
1.1. Süpürme: 
Süpürme makinesinde süpürme işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) Aracı durdurun ancak çalıştırmaya devam ediniz. 

b) Süpürme ekranında bulunan fan aktif etme butonuna basınız. 

c) Süpürme ekranında bulunan nozulları açma-kapatma butonuna basınız. 

d) Fırça indirme butonuna basarak süpürme işlemine başlayınız. 

e) Aracın süpürme hızı 0-15 km/saattir. Aracı süpürme esnasında 0-15 km/saat hız aralığında kullanınız. 

f) Herhangi bir büyük cisim (taş, kaya vb.) ile karşılaşıldığında laklak ağzı açma butonuna basarak 
büyük cisimleri hazne içine alınmasını sağlayınız. 

g) Süpürme işlemi tamamlandığında yada ara verilmek istendiğinde sırasıyla fırça kaldırma butonu, 
nozulları açma-kapatma butonu, fan aktif etme butonuna basınız. Ardından aracın el frenini çekerek 
aracı kapatınız. 

Uyarı: Süpürgeyi kullanırken her zaman akan trafiğe dikkat ediniz. Süpürgeyi kullanırken her zaman ilgili 
ikaz sinyallerini kullanınız. 
 

1.2. Haznede Biriken Çöplerin Boşaltımı: 
Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra haznede biriken çöpü boşaltmak için aşağıdaki adımlar yapılır: 

a) Aracı durdurun ancak çalıştırmaya devam ediniz. 

b) Aracı durdurun ve el frenini çekin, fakat motoru durdurmayınız. 

c) Ana ekranda bulunan hazne butonuna basınız. Ortadaki kilit tuşunu iki parmağınızla yukarı doğru 
ittiriniz. Daha sonra hazne butonlarını kullanmaya başlayabilirsiniz. 

d) İlk olarak arka kapağı açınız. 

e) Hazne kaldırma butonuna hazne tamamen açılana kadar basınız. 

f) Hazne içindeki çöp tamamen boşaldıktan sonra yıkama hortumu ile hazne içini temizleyiniz. 

g) Hazne boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra, hazne indirme butonuna basınız. 

h) Arka kapak kapatma butonuna basınız. 
 

1.3. Güvenlik Önlemleri: 
a) Yaralanmaları önlemek için, sıcak iken radyatör kapağını dikkatlice açınız. 

b) Kalkık gövde altında çalışmaya başlamadan önce gövde desteklerini yerleştirmeyi unutmayınız. 

c) Fırçalara yaklaşmayınız. 

d) Araçtan en az 1m uzak durunuz. 

e) Fan çalışırken, emiş fanı güvenlik flapını kesinlikle açmayınız. 

f) Fan muhafazasına kesinlikle alet düşürmeyiniz ve uzanmaya çalışmayınız. 

g) Rölanti devri ayarlanması dışında, motor çalışıyorken asla aracın üzerinde veya çevresinde 
çalışmayınız. 
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h) Motor sıcakken radyatör kapağını asla açmayınız, gerekli bir durumda da bir bezle sarmadan 
açmayınız. Sonra yavaşça kaldırın, aksi takdirde kaynar durumdaki su, fışkırarak yaralanmanıza 
sebep olabilir. 

i) Motor egzoz sisteminin herhangi bir parçasına, iyice soğumasını beklemeden asla dokunmayınız. 

j) Motor yağını, soğumasını beklemeden boşaltmayınız. Kızgın yağ yaralanmalara sebebiyet verebilir. 

k) Hidrolik veya su borularını motor çalışıyorken sökmeyiniz. Fan çalışır durumdayken, fan hava girişine 
yaklaşmayınız. 

l) Çöp haznesini kaldırmadan önce, aracın düz, sağlam bir zeminde durmasını ve aracın üstü veya 
arkasında herhangi bir engel bulunmamasını sağlayınız. 

m) Kalkık konumdaki haznenin altında çalışmaya başlamadan önce, haznenin, kendi desteklerinin veya 
ekstra uzun bakım desteklerinin üzerine yerleşmesini sağlayınız. 

n) Ellerinizi, başıboş giysileri, kumaş parçalarını, saç tellerini vb. aracın hareketli parçalarından güvenli 
bir mesafede uzak tutunuz. 

o) Zemin seviyesinden yüksekte çalışıyorken, güvenlik onaylı bir platform üzerinde çalışınız. Gövde 
içinde çalışırken, içerideki kişinin güvenlik durumunu kontrol edecek ikinci bir kişi her zaman 
bulunmalıdır. 

p) Operatörlerin ve servis personelinin, yaptıkları işi iyi bilmeleri ve özenle yapmaları gerekmektedir. 

q) Aracın elektrik sistemi üzerinde çalışırken veya araca kaynak uygularken, akü bağlantılarını sökünüz. 

r) Aracın üzerinde çalışırken kontak anahtarını çıkarın. Aracı tekrar çalıştırmadan önce, personelin, 
araçtan güvenli bir mesafede uzak olmasını sağlayınız. 

s) Bakımdan sonra, tüm kapak ve muhafazaların yerine oturtulmasını sağlayınız. 

t) Ekipman üzerinde ilkyardım çantası ve yangın söndürücü bulundurun. Yangın söndürücünün bakımlı 
ve sürekli olarak tam dolu olduğundan emin olunuz. 

u) Çöp boşaltma yeri ile ilgili kanun, yönetmelik ve yerel düzenlemeleri dikkate alarak belirlenmiş çöp 
boşaltma alanlarını kullanınız. 

v) Makine üzerinde veya yanında uygun bir yangın söndürücü bulunmalıdır. 

w) Araçla seyir halinde iken herhangi bir yanma belirtisi sezildiği andan itibaren aracı mümkün olan en 
yakın yere veya boş araziye çekiniz ve motoru durdurunuz. Aracın etrafında yabancı insanlar varsa 
uzaklaştırın ve dikkatli bir şekilde motor ve parçaların üzerine yangın söndürücüyü püskürtünüz. 
Gerekirse hemen itfaiye çağırınız. 

 
1.4. Kısıtlamalar: 

a) Ekipmanı, imalatçı firma tarafından belirlenen bakım planını uygulamadan çalıştırmaya çalışmayınız. 

b) Ekipmanı kullanım amacının dışında kullanmayınız. 

c) Ekipman özelliklerini veya komponentleri farklı kullanım şartlarına göre değiştirmeyiniz. 

d) Onaylanmamış komponentler eklemek veya orijinal olmayan yedek parça kullanmayınız. 

e) Fabrikada ayarlanmış hidrolik ve pnömatik basınç değerlerini değiştirmeyiniz. 

f) İmalatçının onayı olmadan ekipmanları değiştirmeyiniz, ilave yapmayınız veya tamir etmeyiniz. 



 
 

 
 
 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.                                                      
AGA5000 HİDROSTATİK VAKUMLU TİP YOL SÜPÜRME 

MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI 

 
 
 
 

Doküman No Yayınlanma Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa 

ÜİSGB.TL.58 01.01.2020 00 00 3 / 3 

 

 

 
Hazırlayan                                

Serkan IŞIK                                      
İş Güvenliği Uzmanı 

 

 
Sistem Onayı                                

Suat ÇALMAZ                                      
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi 

 
Sistem Onayı                                

Özcan TÜRKOĞLU                                      
Genel Müdür 

 
Yürürlük Onayı                                

Zekeriya ŞANLIER                                      
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

g) Aracın büyük tahta parçası ve taş parçası gibi, akkor haline gelmiş ya da sıcaklığı 50 °C üzerinde olan 
malzemelerin vakum ağzından içeri alınması yasaktır. 

h) Hidrolik yağ emiş hortumlarının vanalarıyla oynayıp kapatmayınız. 

i) Çöp haznesi doluyken, boşaltma esnasında yana veya arkaya meyilli bölgede boşaltma yapmayınız. 
 
 
 
 

 
 
 
 


