TEKNEYİ RÖMORKTAN SUYA İNDİRME-YÜKLEME

Römork Kullanımıyla İlgili Önemli Hatırlatma !
Römork sürekli suya girdiğinden, sık sık tekerlek bakımı yapılmalıdır. Özellikle tekerlek bilyeleri kontrol
edilmelidir ve yağlanmalı ya da gerekiyorsa değiştirilmelidir.
Bunlara dikkat edilmediği zaman, trafikte iken tekerlek bilyesi dağılmaları veya tekerleğin koparak
fırlaması riskiniz daima bulunacaktır.
Aynı şekilde elektrik donanımı da suya irtibat ettiğinden, sık sık kontrol edilmeli ve gerekiyorsa bakımı
yapılmalıdır.
Bunların dışında rutin bakım olarak;


Römork çeki demiri bağlantıların gözden geçirilmesi,



Kriko, ırgat ve ırgat telinin bakım, temizlik ve yağlanması,



Lastik basınçlarının kontrolü,

 Römork ped ve rulolarının yataklarının yağlanması önemlidir.

Römork ve teknenizin taşıma, indirme ve yükleme güvenliği için, ana bağlantı haricinde bir
zincirle 2. bir emniyet bağlantısı yapın.

RÖMORKLA GERİ YANAŞMA TEKNİĞİ
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TEKNEYİ İNDİRME
Rampaya yaklaşırken:



Sintine tapasını takın,



Tekneyi römorka bağlayan bağları çözün,



Tekerlek takozları hazır olsun,



Römork ışıklarını kapatın,



Çekici ırgat telini tekneye bağlayın, bağlantı güvenliğini gözden geçirin,



Teknede kullanmanız gereken elektronik ve herhangi bir alet varsa, tekneye yerleştirin,



Motor, motor tekne bağlantılarının sıkılığına, yakıt ve elektrik sistemlerine hızlı bir gözden
geçirme yapın,



Teknede konuklarınız varsa, güvenlik ekipmanlarının yerlerini gösterin,



Sintine tapasını bir kez daha kontrol edin!

Rampa aşağı tekneyi römorka yüklemek veya boşaltmak için yardımcı birisinin bekliyor olması
önemlidir. Bazı durumlarda çekici aracın el freninin yanında, ayak frenine de basılması gerekebilir.
1. Arka rulo veya ped suya temas edinceye kadar geri gelin, çekici aracın el frenini çekin, tekerleklerine
takoz koyun.

2. Tekne indirmeye hazır

3. Çekici ırgatın telini gevşeterek, pruva hattı bir yardımcı tarafından kontrol edilerek tekne kaymaya
bırakılır. Irgat, öncesi veya sonrası teknenin ani kaymasını önleme ve kontrol etmede yardımcı olarak
kullanılır. Bazen, rampa eğiminin fazlalığından dolayı tekne çok ani ve hızlı kayabilir. Ciddi yaralanma
veya hasar meydana gelebilir. Bunu önlemek için ırgatın emniyet kilidini devreye sokun.

Tekne kayarak suya iner.

TEKNEYİ RÖMORKA YÜKLEME

Yükleme işlemi, indirmede yapılanların tersi işlemlerin yapılmasıdır.
Tekneyi römorka yüklemek için rampaya yaklaşırken, bir kaç şeyin hazır olması iyi bir fikirdir.
• Tekneyi römorka bağlayan bağlantıları,
• Çekici araç anahtarını hazırlayın.
• Gerekirse motoru yukarı kaldırın (Kıçtan takma motorlarda).
• Konuklarınız varsa, yükleme prosedürünü açıklayın ve her kişiye bir sorumluluk atayın.

Tekne römorka yüklendikten sonra:
• Sintine tapasını çıkartın,
• Tekneyi römorka bağlayan hatları bağlayın,
• Tüm tekerlek takozlarını alın.
• Römork ışıklarını yeniden açın.
• Baş ve kıç güvenlik bağlantılarını yapın.
• Irgat telinin iyi durumda olduğunu, ırgat güvenlik kilidinin kilitlenmiş ve emniyet zincirlerinin bağlanmış
olduğunu doğrulayın,
• Elektronik ve tekne için gerekli aletleri aracınıza alın,
• Tekne motorunu, römork lastiklerini, ışıkları ve güvenlik zincirlerini hızlı bir kontrol yapın.
• Motor, pervane veya römorka takılmış sucul bitkileri tamamen temizleyin.
Bu, istilacı türlerin diğer su kaynaklarına yayılmasını engellemek için gerekli bir çevresel duyarlılıktır.

