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W takie upały łatwo o pożar ciągnika rolniczego
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Dużymi krokami zbliża się okres żniw i intensywnej pracy ciągników, kombajnów i maszyn
rolniczych. Pogoda oferuje nam iście afrykańskie upały. Zapewne wiele razy oglądaliśmy
zdjęcia palących się ciągników rolniczych czy kombajnów podczas prac polowych.
Zwróćmy baczniejszą uwagę na nasze maszyny rolnicze.
Nowoczesne ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe to skomplikowane maszyny, które muszą być
odpowiednio i fachowo serwisowane. Utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym to także
nasze zadanie. Szczególnie teraz, w czasie fali gorąca, musimy o nie szczególnie zadbać.

Pamiętajmy o chłodnicach
Długotrwała praca w wysokich temperaturach powietrza, jakie ostatnio panują, może
doprowadzić do przegrzania każdego silnika. Dlatego tak ważne jest utrzymanie dobrego stanu
technicznego i codziennych przeglądów zalecanych przez producenta.
Każdy z nich szczególną uwagę zwraca na codzienne przeglądy chłodnic silnikowych.
W nowoczesnym ciągniku jest ich kilka: wody, intercoolera, klimatyzacji. Każda z nich jest istotna
dla prawidłowej pracy silnika, a w czasie pracy ulega zanieczyszczeniu.

40 stopni w cieniu. Łatwo o pożar ciągnika rolniczego
Warto pamiętać, że zapchana chłodnica i 40-stopniowe upały łatwo doprowadzą do awarii, czy wręcz
przegrzania silnika. Naprawa silnika może być niezwykle kosztowna, więc warto jej uniknąć, robiąc
codzienny przegląd. Trzeba mieć na uwadze, że w skrajnych przypadkach nasze zaniedbania
mogą doprowadzić do pożaru ciągnika.
Zalecenia częstej kontroli i czyszczenia zestawu chłodnic znajdziemy w każdej instrukcji obsługi.
Wystarczy sprężone powietrze i miękka szczotka. Przy intensywnej pracy czynność tę można
powtarzać nawet dwa razy dziennie.
Trzeba pamiętać, że układy chłodzenia silników w naszych ciągnikach są projektowane na pracę
w klimacie umiarkowanym, a nie saharyjskim. Wysokie temperatury panujące pod maską mogą
szkodzić niektórym systemom i elektronice.
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Unikajmy pracy w południe
Dlatego warto przemyśleć ciężkie prace polowe i koszenie w najbardziej słoneczne godziny
południowe. Sami źle znosimy wysokie temperatury, więc to także korzyść dla nas.
Pamiętając o maszynach, pamiętajmy też o własnym zdrowiu. Nawet najlepsza klimatyzacja
ciągnikowa może nam zaszkodzić i spowodować szok termiczny. Nie kierujmy jej wywiewu na siebie
i pijmy odpowiednie ilości wody.
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