
 
HİDROLİK HAYVAN BAKIM ARACI-(TRAVAY) 

HYDRAULIC CATTLE CARE VEHICLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU  

“KULLANIMA KILAVUZUNU OKUMADAN MAKİNENİZİ 
KULLANMAYINIZ” 

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL  
" DO USING YOUR MACHINE USING READING GUIDE”  

İMALATÇI FİRMA

SEZER TARIM VE SAĞIM TEKNOLOJİLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Sırabademler Mah. Karacabey-Bursa Karayolu Kümeevler No:14 Karacabey/Bursa/Türkiye

Tel : +90 224 671 80 04   Fax : +90 224 671 81 65
Web : www.sezermac.com            E-mail : sezer@sezermac.com



KULLANMA KILAVUZUNUN TANIMI................................................................................1
OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL DESCRIPTION

HAYVAN BAKIM ARACI - TRAVAY HİDROLİK.................................................................2
CATTLE CARE VEHICLE - TRAVAY HYDROLIC

BAKIM ESNASINDA KULLANIM.....................................................................................3-4
USAGE

HİDROLİK TRAVAY ANA KISIMLARI..............................................................................6-7
HYDRAULIC LABOUR MAIN PARTS

UYARILAR...............................................................................................................................8 
WARNINGS 

İÇİNDEKİLER
CONTENU

TEKNİK ÖZELLİKLER...........................................................................................................5 
TECHNICAL FEATURES 

SEZER HİDROLİK TRAVAY
SEZER HYDRAULIC LABOUR

Uzun yılların tecrübesi ile titiz bir çalışma sonunda üretilerek hizmetinize 
sunulan SEZER HİDROLİK TRAVAY’ı alarak göstermiş olduğunuz güvene 
teşekkür ederiz.
With many years of experience at the end of a meticulous study produced and 
presented to your service, you have to show trust by taking LABOUR SEZER 
HYDRAULIC thank you.

Öncelikle elinizde olan bu kullanım ve bakım klavuzunu okumadan makineyi 
kullanmayınız.
 First of all, you have this use and maintenance do not use the machine without 
reading the manual.



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

KULLANMA KILAVUZUNUN TANIMI
OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL DESCRIPTION

Kullanma kılavuzu hayvan bakım aracının (Travay) bir parçası olup SEZER Tarım ve Sağım 
Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Temel amacı; kullanıcının hayvan 
bakım aracını tanıması açısından kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak kullanılmasını 
sağlamaktadır. Kullanıcı ömrü boyunca ‘KULLANMA KILAVUZ’unu saklamalıdır.

Hasarlar; Eğer bir hasar veya parça eksikliği var ise hayvan bakım aracını kullanmayınız. 
Bölge bayimize veya SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. haberdar ediniz.

User guide animal care tool (it is almost) is a part of SEZER Agriculture Forest Industry Parts 
Industry. Tic. Ltd. Prepared by Sti. The main purpose of; In recognition of the user’s guide for 
animal care tool is to be used according to the rules specified. Users throughout life ‘must 
keep the manual.

Damages; If there is a lack of use of animal parts for damage or maintemance tool. Our 
regional sales dealer or SEZER Machinery İnd. Ltd. Tell Sti.

152 075 010 HİDROLİK TRAVAY
HIDROLIC CATTLE CARE VEHICLE
ÖZELLİKLER / FEATURES :
İnek, manda vb. büyük baş hayvanların tırnak bakımı, suni tohumlama ve bakım işlerinde 
kullanılır.
Bakım aracımız komple sıcak daldırma galvaniz kaplama ile korozyone karşı korumalıdır.

For cattles, artificial insemination and hoof care fully hot dipped galvanized.
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Size: 1700 x 750 x 1800 mm
Material: Profile, Sheet, Pipe, Reducer, Hydraulic Unit
Features: Hydrolic cattle care vehicles is for all necessary operations like cutting 
nails, injection, insamination etc etc on animal.
Floor of vehicle is galvanized and has desing which prevents gliding. The rear of 
vehivle has grid against the defecate possibility.

Hayvan bakım aracında büyük baş hayvanın karın bölgesinin ön ve arka kısımlarından 
kemerler vasıtasıyla askıya alınarak sorunsuz tıbbi müdahale, temizlik, bakım vb. işleri 
yapmak için kaldırma ve kitleme mekanizması pratik ve emniyetli çalışabilecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Designed handy security working for care, cleaning, medical operations and artificial 
insemiations with using belts and lifting cattles from belly part.

Hayvan bakım aracının emniyet zincirleri koruyucu ve kılıf ile kaplanmıştır.
Security chains covered by protective iron sheet.
Ön ayak bakım dizliği tıbbi müdahale ve bakımın güvenli yapılmasını sağlayacak şekilde 
dizayn edilmiştir.
Front leg knee pad desıgned for safe operations.
Boyun açma ve kapama mekanizması hayvana zarar vermeyecek şekilde imal edilmiştir.
Neck lock and unclock mechanism deisgned for not to ınjure cattles.

HAYVAN BAKIM ARACI - TRAVAY HİDROLİK
CATTLE CARE VEHICLE - TRAVAY HYDROLIC

Boyut: 1700 x 750 x 1800 mm 
Malzeme: Profil, Siyah Saç, Boru, Redüktör, Hidrolik Ünite
Özellikleri: Hidrolik sistemli hayvan bakım aracı (Travay); inek, manda vb. büyükbaş hayvan-
ların tırnak bakımı , suni tohumlama ve bakım işlerinde kullanılmaktadır. Hayvanı askıya 
alma, kafa kilitleme, meme kontrolü, küpeleme, ön ayak yakalama vb. işlemler hidrolik 
sistemli taravay ile kolayca yapılabilmektedir. Travayın zemini, kaymayı önleyici desene sahip 
sıcak daldırma galvaniz saç ile kaplanmıştır. Ayrıca travayın arka tarafında, hayvanın bakım 
esnasında dışkılayabileceği göz önüne alınarak ızgaralı saç kullanılmıştır.
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-Ön bacakların bakımlarını sağ ve sol kolların üzerine bağlayarak yapınız. (Şekil-1)
Tie foreleg on right and left handle to make care (Figure-1)

-Arka bacakların bakımı esnasında kaldırma mekanizmasını kullanınız. Bakım yapılacak arka 
ayağı kayış ile bağlayıp arka kısımdaki boruya mekanizma yardımıyla sabitleyiniz.
Use lifting contraption to care for hind legs care. Immobilise hind leg to pipe by using 
contraption.

ÖNEMLİ: Hayvanın iki ön veya arka ayaklarını aynı anda bağlayıp bakım yapmayınız.
ATTENTION: DO NOT tie hindlegs and forelegs at the sam e time.

-Bakım işlemi tamamlandıktan sonra hayvanın ayaklarını serbest bırakın. Kilidi açık pozisyo-
na getirip kapıyı sonra açınız.
After the care unravelling the legs and unlock the door.

BAKIM ESNASINDA KULLANIM
USAGE

-Ön kapıyı kapatıp mandallarını açınız.
Close the front door and open the pins.

-Ön kapıdaki baş-boyun kilidi açınız.
Open the head-neck locking on front door.

-Hayvanın arka kısmında bakım aracına sokunuz. Hayvanın başını açık kilide sokarak 
kilitleyiniz. Kapı kilidi kapama ipini çekerek açınız.
Insert the cow into the vehicle. Put cow’s head into locking and lock. Lock the vehicle door by 
pulling to rope.

-Hayvanı ön göğüsünden ön bacakların arka kısmından kayış ile bağlayıp ve kaldırma 
mekanizması yardımıyla kaldırınız.
Tie the cow’s forelegs and breast by using belt and lift by using lifting contraption.

-Hayvanı arka bacaklarının arkasından zincir ile sabitleyiniz. Zinciri gevşek bırakmayınız.
Immobilise cow’s hind legs by using chain.
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-Kaldırma mekanizma çevirme  tutamağını kapamak için dışa doğru çekerek kol’a doğru  
itiniz. 
Pull the handle and push to arm for shut the lifting contraption 

 

Şekil -1 Şekil -2 

YUKARI AŞAĞI  

Şekil -3 Şekil -4 Şekil -5 

KALDIRMA MEKANİZMASININ ÇALIŞMASI / LIFTING CONTRAPTION

-Kaldırma mekanizması kolu çevirme tutamağı kapalı ise  yerine getirerek yuvasına 
oturtmasını sağlayınız.
Open the lifting contraption arm by snaping into the slot. 

-Kaldırma hareketi için kolu saat yönünde, indirme hareketi için saat yönünün tersinen 
çeviriniz.
Turn the arm to clockwisw for lifting and turn counter clock wise for lower. 

-Hayvanı istediğiniz yüksekliğe kaldırınız.
Lift the cow to high level you want.
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HİDROLİK TRAVAY (152 075 010) / HYDRAULIC LABOUR 

Ayak Bakımı Kaldırma Hidro Motoru
Foot Care Lifting Hydraulic Engine

İp Tutma Makarası
Holding The Rope Reel

Hidrolik Besleme Motoru
Hydraulic Feed Motor

Kumanda Paneli 
Control Panel

Şalter
Switch

Priz Çoklayıcı
Socket Multiplexer

Tekerlek
Wheel

Manuel Kaldıraç Kolu
Manual Lift Lever

Çıkış Kapısı
Exit Door

Ön Ayak Bakımı Hidro Motor Grubu
Front Foot Care Hydro Motor Group

Arka Ayak Kaldırma Kayışı
Back Foot Lifting Strap

ÖZELLİKLER / FEATURES :
İnek, manda vb. büyük baş hayvanların tırnak bakımı, suni tohumlama ve bakım işlerinde 
kullanılır.
Bakım aracımız komple sıcak daldırma galvaniz kaplama ile korozyone karşı korumalıdır.
For cattles ,artificial insemination and hoof care fully hot dipped galvanized.
TEKNİK ÖZELLİKLER (152 075 010) TECHNICAL FEATURES (152 075 010)

BOY   LENGTH (cm)  160
EN   WIDTH (cm)  70
YÜKSEKLİK  HEIHT (cm)  145
AĞIRLIK  WEIGHT (kg)  205
MALZEME  MATERIAL  Saç / Sheet

E B

Y
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HİDROLİK ÜNİTE
THE HYDRAULIC UNIT
Hidrolik ünitenin kolay kullanımı sayesinde bütün hidrolik motorlara 
gücü sağlayan makine ekipmanıdır. Basıncı kumanda paneline 
yükleyerek anahtarlar vasıtası ile hidro motorlara hareket veren basınç 
besleme görevini yapar. 
The hydraulic unit is easy to use, providing power to all, thanks to the 
hydraulic motor is the machine equipment. By installing the control 
panel key pressure through hydraulic motors that move the pressure 
supply and performs its task. 

HİDROLİK KUMANDA PANELİ
HYDRAULIC CONTROL PANEL
Makine üzerinde bulunan tüm kaldırma ve indirme mekanizmalarını 
harekete geçiren kolların bulunduğu kumanda grubudur. 
On the machine all removal and download mechanisms raises the 
arms control group.

BASINÇ SAATİ (Monometre)
PRESSURE Time (Pressure Gauges)
Hidrolik besleme ünitesinden gelen basıncı kontrol altında tutan. 
Gerekli olan basıncın ayarlanmasına kılavuzluk eden makine 
ekipmanıdır. Normal basınç değeri 80 kpa olmalıdır. Makine her 
çalıştırmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gereklidir. Basıncın 
düşük veya yüksek olarak çalışmasından firmamız masul değildir.
Hydraulic supply unit holds the pressure under control. Guide to 
setting the required pressure is the machine equipment. Normal 
pressure value must be 80 kpa. The machine must be checked 
before each run is required. As low or high pressure from our 
company is not masul.
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ÖN AYAK KALDIRMA HİDRO MOTORU
THE FRONT FOOT LIFTING HYDRAULIC ENGINE
Hayvan ön ayak tırnak temizliğini kolayca yapılmasına 
imkan veren hayvan ayağının ön tarafta bulunan hidro 
motor vasıtasıyla askıya alınacak tedavinin veya 
bakımının yapılmasına olanak sağlar.
Animal front toe nails easily allow for cleaning the 
animal's feet, giving a front-side hydraulic motor will be 
suspended through the treatment or care of enables.

MANUEL KARIN KALDIRMA KOLU
MANUAL ABDOMINAL LIFT LEVER
Hidrolik travay üzerinde bulunan hayvan içeriye girdikten sonra 
kayış yardımı ile karın bölgesinden bağlanarak manuel olarak 
kolayca hayvanın kaldırmasını sağlayan makine ekipmanıdır.
Hydraulic labour with the help of the strap after entering into 
the animal on from the abdominal region by connecting 
manually to remove the animal is easily providing machinery 
equipment.

ÇOKLU PRİZ VE ŞALTER
MULTIPLE SOCKETS AND SWITCHES
Makinenin çıkış kapısına doğru monte edilen priz çoklayıcı 
sayesinde birden fazla cihazın makine üzerine bağlayarak 
çalıştırılmasına olanak sağlayan, standart makine ekipmanıdır. 
Bu sayede elektrik ihtiyacını direk olarak makine üzerinden 
sağlar.
The right to the exit door of the machine-mounted socket 
multiplexer allows multiple device onto the machine, which 
allows you to run is the standard machine equipment. In this 
way, the power supply provides directly through the machine.
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 UYARILAR / WARNINGS 

-Bakım aracını amacı dışında kullanmayınız. 
Do not use the Cattle Care Vehicle for another purpose.

-Bakım aracını yan destek ayaklarını mutlaka yere bastırınız.
Put the vehicle legs on the floor.

-Boyun kildini açmadan ön kapıyı açmayınız.
Do not open front door before open the neck lock.

-Bakım aracının zeminindeki tahta setlerin sabitliğini kontrol ediniz.
Control the vehicle floor.

-Bakım aracına hayvanın girişi ve çıkışı esnasında ürkütücü hareketlerden kaçınınız.
Do not move fast when the cow enter or exit to the ve hicle.

-Bakım aracınızı temiz tutunuz. 
Clean the vehicle regularly.

-Bakım aracının tekerleklerini taşıma esnasında kullanınız. Bakım esnasında mutlaka 
çıkarınız.
Use the vehicle wheels for carrying. But remove the wheels during to care.

-Bakım aracının kaldırma mekanizmasının segmanını çıkarıp kolu yerinden alarak silindirik 
bilyeleri gres yağı ile yağlayıp kolu tekrar yerine takınız. Kolu segman ile sabitleyiniz.
Oit the piston ring of lifting contraption regularly.
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SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE
SERVICES INCLUDE DESKTOP SHOWS LIST

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN
IMPORTER/MANUFACTURER OF THE FIRM

ÜNVANI / TITLE
ADRESİ / ADDRESS

TELEFON / PHONE

:   SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
:   Sırabademler Mah. Karacabey Bursa Karayolu Kümeevler No:14
Karacabey/Bursa/Türkiye

:   0 224 671 80 04 (3Hat) FAX   : 0 224 671 81 65

:   Tarım ve Sağım Makineleri Servis ve Bakım Onarımı / 
    Farming and Milking Machines service and Maintenance Repair

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN 
AUTHORIZED SERVICE STATION

K-Q
TSE-ISO-EN

9000

HİZMET KAPSAMI 
/ SCOPE OF 
SERVICES

Sıra No 
Sequence  

No
Ünvanı / Title Adresi / Address

Yetkilinin Adı, Soyadı / 
Company Representative's  

Name, Surname

Tel / Telefax               
Tel / Telefax 

01
SEZER Tarım ve Sağım 
Teknolojileri San. Tic. 

Ltd. Şti.

Sırabademler Mah. Karacabey 
Bursa Karayolu Kümeevler 

No:14
NİZAM SEZER

Tel: 0 224 671 80 04  
Fax: 0 224 671 81 65

(*) Bu bölüme servis istasyonu temsil ve imzaya, Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Onaylarız.
Yetkili kişilerin (Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür vb.) isimleri yazılacaktır.
(*) This section represents the accuracy of information above, service station and signature conformity 
assessment procedure referred to in
Authorized persons (member of the Board of Directors, General Manager, etc.) will be written the names.

Sağım Teknolojileri



GARANTİ BELGESİ
WARRANTY CERTIFICATE

Aşağıda bilgileri bulunan ürünümüz, en az 2 (iki) yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen 
ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamındadır.

İmalatçı / İhhalatçı Firmanı / Manufacturer/İhhalatçı Company
Ünvanı  / Title :   SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez Adresi / Center Address

Telefonu / Phone :   0 224 671 80 04 (3Hat) 
:   0 224 671 81 65 Fax / Fax 

Malın / Of the goods
Cinsi / Genus :   
Markası / Brand :   SEZER
Menşei / Origin :   TÜRKİYE
Modeli / Tipi / Model/Type :
İmalat Yılı / Year Of Manufacture
Seri No / Draw No
Bandrol ve Seri No / Label & serial No

:
:
:

Teslim Tarihi ve Yeri / Delivery date and Location :
Garanti Süresi / The Warranty Period :  2 yıl / years
Azami Tamir Süresi / Maximum Repair Time :  20 İş günü / Business day

Satıcı Firmanın / Contact The Firm
Ünvanı / Title :   SEZER Tarım ve Sağım Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi / Address :   Sırabademler Mah. Karacabey Bursa Karayolu Kümeevler 

    No:14  Karacabey/Bursa/Türkiye
:   0 224 671 80 04 (3Hat) 
:   0 224 671 81 65 

Fatura Tarihi ve No / Invoice date and Number :

Satıcı Firmanın Kaşe / İmza
Please Contact The Company 

Stamp/Signature

Bayi Kaşe / İmza
Dealer Stamp/Signature

Below is the information contained in the product, at least 2 (two) years and/or 
as determined by the Ministry according to the detected value with units-of-mea-
sure is covered by the warranty.

Telefonu / Phone
Fax / Fax 

:   Sırabademler Mah. Karacabey Bursa Karayolu Kümeevler 
    No:14  Karacabey/Bursa/Türkiye
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