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LỜI GIỚI THIỆU
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Máy trồng khoai tây model 2CM-2 được biên
soạn và phát hành bởi Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội
(HAMCO).

Tài liệu này hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy trồng khoai tây (kiểu đặt củ
bằng hệ thống xích tải), đồng thời hướng dẫn cho người sử dụng cách lắp đặt,
những thao tác máy cơ bản, sửa chữa giản đơn cũng như các kỹ thuật điều chỉnh
máy. Trước khi sử dụng xin đọc kỹ tài liệu này.
Máy trồng khoai tây model 2CM-2 kết hợp sử dụng với những dòng máy kéo
công suất 3040 mã lực. Máy có ưu điểm nổi bật là cấu tạo gọn nhẹ, cơ động,
sắp xếp hợp lý, khả năng làm việc ổn định, thích nghi với nhiều điều kiện gieo
trồng cũng như công tác bảo dưỡng sửa chữa đơn giản. Có thể điều chỉnh độ
nông sâu, khoảng cách củ trên hàng, khoảng cách cây để đáp ứng những yêu cầu
nông học về trồng trọt khác nhau. Ở những địa phương có yêu cầu lên luống, tùy
vào tập quán canh tác; yêu cầu của bà con địa phương mà có những lựa chọn
phù hợp. Năng suất đạt từ 2000 m2 4000 m2/h, tích hợp các khâu rọc rãnh, thả
phân, lấy và đặt củ, lấp đất.

I. Thông số kỹ thuật
2CM – 2

Model
Trọng lượng
Kích thước (DxRxC) cm
Khoảng cách hàng điều chỉnh được (cm)
Số lượng hàng
Khoảng cách đặt củ trên hàng (cm)
Khoảng cách giữa 2 rãnh của luống (cm)
Bề rộng mặt luống (cm)

230 kg
155x140x120
65 – 85
2
25 – 33
125
100  110

Cỡ bánh hơi

5.00 – 12

Năng suất max (ha/h)

0,2 – 0,4

Máy kéo tương ứng ( HP )

30 – 40

II. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
1. Máy gồm có các bộ phận chính:

Khung máy

Thùng chứa phân bón

Thùng chứa củ

Gầu lấy củ kiểu xích tải
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Hệ thống xích nâng hạ

Cày rọc rãnh

Cày vét luống

Liên kết 3 điểm với máy kéo

Con lăn nhựa lắp đất

Cỡ lốp 5.00 - 12

Sau khi lắp trên máy cơ sở, trước tiên hạ hệ thống kiếm của máy kéo, điều
chỉnh cao độ máy trồng khoai tây. Căn cứ vào các yêu cầu gieo mà điều chỉnh 2
lưỡi cày rọc rãnh. Siết chặt các buloong trên khung máy, thông qua tay điều
khiển các thanh kiếm trên máy kéo để điều chỉnh độ sâu gieo.
Sử dụng nguồn động lực từ máy kéo, dẫn động hệ thống bánh xe, qua đó tiến
hành trồng củ và thả phân bón. Tích hợp toàn bộ các khâu: rọc rãnh, bón phân,
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trồng củ, lấp đất. Những bộ phận chủ yếu bao gồm cày rọc rãnh, hệ thống trồng
củ dạng gầu múc và hộp chứa phân bón có thể điều chỉnh được.
III. Sử dụng và bảo dưỡng
1. Trong quá trình làm việc, nếu phát hiện độ sâu củ được trồng chưa đảm bảo
có thể điều chỉnh thông qua việc thay đổi vị trí chốt kết nối với giá treo.

2. Tùy theo các yêu cầu về gieo trồng, có thể điều chỉnh khoảng cách hàng thông
qua hệ thống buloong trên khung máy.

3. Độ cao của luống vun có thể điều chỉnh thông qua việc thay đổi vị trí chốt
hãm lò xo áp lực của cày lấp đất để đạt tới độ cao yêu cầu.
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4. Thay đổi đường kính các cụm đĩa xích có thể điều chỉnh khoảng cách củ trên
hàng.

5. Xoay núm vặn điều chỉnh lượng rơi phân bón để điều tiết lượng rơi.

6. Để hạn chế việc bỏ củ, phía sau máy có thiết kế vị trí người ngồi, thuận tiện
trong việc kiểm soát và bổ sung củ khi bị bỏ sót.

7. Những bộ phận chuyển động như hệ thống ổ trục, xích …. Cần được kiểm tra
và tra dầu mỡ định kỳ.
8. Độ căng của xích nên điều chỉnh vừa phải, thời gian dài không sử dụng phải
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tra dầu mỡ, tránh hiện tượng bị gỉ sét.
V. Chú ý an toàn
1. Khi kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh nên để máy ở nơi trống trải, bằng phẳng,
không gây cản trở, ảnh hưởng tới giao thông.
2. Không tự ý tháo bỏ nắp bảo vệ những bộ phận quay. Không để tay ở gần hoặc
chạm vào hệ thống xích khi máy đang hoạt động ./.
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