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Paunang Salita

Alinsunod sa probisyon ng Rice Tariffication Law o RA 
11203 maglalaan ng Php10B ang gobyerno mula sa taripa ng 
exported rice para Rice Competitiveness Enhancement Fund. 
Ang  PHilMech ay tatanggap ng limang bilyong piso kada taon 
sa loob ng anim na taon upang bumili ng mga makinaryang 
pambukid na ipamimigay ng libre sa mga samahan ng mga 
magsasaka o Farmers’ Cooperatives and Associations (FCAs) 
mula sa 57 rice-producing provinces sa ating bansa. 

Gayundin naman, maglalaan ng Php100M ang batas upang 
makapabigay ng libreng extension services ang PHilMech sa 
mga kwalifikadong FCA. Gagamitin ang pondo upang turuan, 
linangin ang kaalaman at tulungang gawing negosyo ang 
pagseserbisyo gamit ang makinarya.

 
Sa aspeto ng suportang pang-komunikasyon o ang 

pagtuturo sa mga magsasaka ng mga kaalaman ukol sa mga 
makabagong makinaryang pambukid, bumubuo ang aming 
communication group ng mga Information, Education and 
Communication (IEC) materials para sa mga FCA. Ang mga IEC 
na ito ay magagamit ng mga magsasaka sa pagpapalawak ng 
kanilang mga kaalaman sa tamang paraan ng pagsasaka gamit 
ang mga makinarya upang tumaas ang kanilang ani at kita.

Isa na rito ang produksyon ng serye ng operation at 
maintenance manuals ng mga makinaryang pansaka. Ito 
ay naglalaman ng mga impormasyon ukol sa mga hakbang 
sa pre-operation, operation, post-operation, pagmementina 
at troubleshooting makinarya. Ito ay magsisilbing sandigan 
ng mga farm machinery operators sa mga kabukiran upang 
maalagaan at magamit ng husto ang mga libreng makinaryang 
kanilang natanggap. 

Baldwin G. Jallorina, Ph. D.
        Director  IV, PHilMech
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Walk-behind Mechanical Rice Transplanter

Ang walk-behind mechanicalrice transplanter ay 
makinaryang gamit sa paglilipat-tanim ng punla ng palay. 
Nangangailangan ito ng mas kaunting tao at oras kaysa 
sa manu-manong paglilipat-tanim. Ito ay dinisenyo kung 
saan naglalakad ang operator sa likurang bahagi ng 
makinarya. 
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Engine1

Transmission system2

Mga bahagi ng Walk-behind MRT

 Ang walk-behind MRT ay  nahahati sa apat na 
pangunahing bahagi. Ito ay ang mga sumusunod:
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Levers and controls3

Planting mechanism4
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Engine
- ang engine o makina ay nagsisilbing power source ng 
walk-behind MRT. 

Mga bahagi ng engine na kalimitang ginagamit:

Fuel tank

Fuel filter

Fuel cock

Karburador

Air cleaner
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Transmission system
- Ito ang daanan ng power na nagmumula sa makina 
papuntang paddy wheel at planting portion. 

- Sa transmission system makikita ang transmission  
   at ang paddy wheel.

Transmission

Paddy wheel

- tinatawag ding  tires, 
ito naman ay ang 
nagpapagalaw sa 
makinarya
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Levers at controls
- Ito ang mga parte na ginagamit sa pagkontrol ng transplanter

Handle o 
hawakan

Recoil starter 
handle 

Steering 
clutch lever

Choke lever
- ito ay tumutulong 
upang mapadali ang 
pagpapaandar ng 
makina

Main switch

Main clutch 
lever
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Shift lever 

- ay may tatlong bahagi:

Traveling on road kapag ang 
makinarya ay paaandarin sa 

kalsada

Planting portion kapag 
gagamitin ang makinarya sa 

planting operation

Reverse position kung 
i-aatras naman ang 

makinarya

Planting Clutch lever  

-ito ang nagpapagana ng lahat ng 
mekanismo ng planting portion tulad ng:

Down Position upang maibaba 
ng rice transplanter

Lock Positon  ginagamit 
upang i-lock kung nasa 

tamang level na ang  
makinarya

Up Position  ginagamit
upang itaas ang makinarya

Throttle lever
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Taking length adjustment lever 

- ginagamit sa pag aadjust 
kung gaano karami ang 
makukuha ng planting claw 
kada talok/punit

Planting depth adjustment lever 

- ginagamit upang i-adjust 
ang tamang lalim ng punlang 
itatanim

Hills space adjustment

Sa model na ito, mayroong limang adjustment 
mula 12, 14, 16, 18 at 21 cm

Sa adjusment nito, mayroong kombinasyon ng Gear na 
kailangang palitan upang mai-set ang bawat hill space.
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Planting mechanism

Seedling platform 

- dito inilalagay ang mga punla 
ng palay upang maitanim 
gamit ang rice transplanter

Seedling stay 

- matatagpuan sa seedling 
platform at tumutulong upang 
hindi malaglag o mahulog ang 
seedling

Spare seedling stand
- ito ay ginagamit 
pangsuporta sa 
mahabang seedling

 Extension seedling tray

Center guide 
- nagsisilbing guide 
upang mapanatili ang 
tuwid na pagtatanim
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Sliding plate
- nagsisilbing riles ng seedling 
platform sa paggalaw ng kaliwa at 
kanan

Sliding plate guard

Side guide 

Side at center float

Planting claw 

Planting arm

- ito ang kumukuha ng binhi 
ng palay sa seedling mat

top view

side view

Leveling plate 
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Mga Dapat Tandaan Bago Gamitin ang 
Walk-behind MRT

Suriin ang kondisyon ng lupa ayon sa moisture content, 
terrain, vegetation and soil texture.

Pumili ng angkop na makinaryang pangsaka na gagamitin 
sa operasyon.

Paandarin ang makinaryang pangsaka ayon sa Operator’s 
Manual nito.

Gumamit ng angkop na damit o magsuot ng safety 
protective gear sa pag-operate ng makinarya.

Tiyakin na nasa wastong kondisyon ang pangangatawan 
ng operator bago i-operate ang WMRT upang makaiwas sa 
anumang aksidente.

Hindi  nakainom

Hindi  nahihilo o nilalagnat

Hindi  naka-droga
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Mga hakbang sa paggamit ng 
Walk-behind MRT

Step 1
Ilagay ang fuel cock 
lever sa “OPEN” 
position

Tamang Pagpapaandar 

Step 2
Ilagay sa neutral 
position ang shift 
lever

Step 3
Ilagay ang main 
clutch lever sa 
OFF position at 
planting clutch lever 
sa LOCK position

Step 4
Hilahin ang main 
switch

Pindutin/ Hilahin ang choke lever kung 
nahirapan sa pagpapandar ng makina

Tip:
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Step 1
Matapos paandarin 
ang makina, ilagay 
ang throttle lever sa 
pagitan ng START at 
HIGH position upang 
mapabilis ang takbo 
ng makina.

Tamang pagpapatakbo sa kalsada

Step 2

Step 3

Ilipat ang shift lever 
sa ROAD TRAVEL 
position.

Ilagay sa HIGHEST position ang planting clutch lever 
at ilipat ito sa LOCK position.

Kung ang main clutch lever ay nasa ON position, ang walk-behind MRT ay 
maari nang umandar.

Tandaan:
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Step 1
Ilagay ang shift lever sa 
NEUTRAL position

Tamang pagtatanim

Step 2

Step 3

Ilipat ang planting clutch lever sa planting position at 
ilagay ang main clutch lever sa ON position

Ilipat ang seedling platform sa extreme right o left. 
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Step 4
Ilipat ang planting clutch lever sa LOCK position at 
ilagay ang main clutch lever sa OFF.

Step 5

Step 6

Ilagay ang seedlings sa seedling platform at 
seedling tray stand

I-adjust ang planting depth adjustment lever at 
taking length adjustment lever sa nais na ayos

Iwasang mapunit ang seedling matPaalala:
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Step 7
Ilipat ang shift lever sa PLANTING  OPERATION position

Step 8
Ilipat ang planting clutch lever sa DOWN position

Kapag nasa ON position na ang main clutch lever, 
ang makinarya ay magsisimula nang gumalaw o 
umandar
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Step 1
Pabagalin (i-reduce) ang engine speed gamit ang throttle lever 
at ilipat ang planting clutch lever sa DOWN position.

Tamang Pagliko

Step 2
Ilipat ang planting clutch 
lever sa PLANTING 
position at magtanim sa 
nais na bilis ng makinarya.

Habang nakataas ang handle, ang makinarya ay aangat ng bahagya 
at mag-o on ang float mechanism nito.

At hilahin ang steering clutch lever sa lugar na paglilikuan
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Step 1
Ilagay ang throttle lever sa LOW position 

Tamang Paghinto

Step 2
Ilagay ang main switch sa OFF position

Step 3
Ilipat ang fuel cock lever sa CLOSE position
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Mga Dapat Isaalang-alang
Pagkatapos Gamitin ang  

Walk-behind MRT
Pagmementina

Suriin ang lebel ng langis araw-araw o bago gamitin ang makinarya.

Pagpapalit ng langis Dami ng langis

Engine Oil
- unang 20 oras

- kada 50 oras
0.6 liter

Transmission Oil

- unang 50 oras

- kada 200 oras

2 liters

Feed case 0.6 liter

Planting case 0.2 liter

Suriin din ang mga sumusunod ayon sa talaan na ito:

V-belt
Suriin kung may bitak o maluwag ang v-belt 
upang maiwasan ang ‘di magandang epekto 
nito sa performance ng makinarya

Hour Meter

Ugaliing i-check ang working hours ng 
makinarya upang maging basehan ng pag-
sasagawa ng PMS o Periodic Maintenance 
Schedule

Planting Claw 
Measure-ment

Suriin ang planting claw. Palitan ito kung mas 
mababa na sa standard measurement na 
80-83 mm

Planting Claw Height 
Adjustment

Suriin ang planting claw height adjustment 
upang mamentina ang tamang dami ng punla 
na tinatanim ng planting arm base

Greasing Points Suriin at lagyan ng grasa ang mga bahagi ng 
transplanter na gumagalaw.
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Troubleshooting

Sa pagkukumpuni ng walk-behind rice transplanter, maaaring 
isangguni ang talaan na ito.

Suliranin Pagsisiyasat Solusyon

Missing hills

Hindi maayos na 
pagkakalagay ng 
punla o seed-lings

Hindi pagtatanim ng 
maayos dahil sa  
pagbara ng punla sa 
seedling stay

Pagtatanggal ng bumarang 
punla o seedlings at ilagay 
ulit ito ng maayos

Pag aayos ng makinarya

Hirap na 
pagpapaandar ng 
makina at biglaang 
pag-urong ng 
transplanter

1. Tingnan kung nasa 
“OFF” na posisyon ang 
main switch

2. Suriin ang lebel ng 
gasolina

3. Tingnan kung natuyo 
ang carburetor

1. Ilipat sa “ON” na 
posisyon ang main switch

2. Maglagay ng gasolina 
kung kinakailangan

3. Pindutin ang “AUTO 
CLOCK” sa loob ng 15 
seconds

Iregular na 
pag-andar ng 
makina

1. Tingnan kung may 
halong tubig ang gas-
olina

2. Tingnan kung barado 
ang filter o carburetor

1. Alisin ang gasoline, 
patuyuin ito at maglagay 
ng walang halong gasolina

2. Linisin o palitan ang ba-
hagi kung kinakailangan

Labis na pag-init 
ng makina

1. Suriin ang lebel ng 
engine oil

2. Tingnan kung over-
loaded ang makina

1. Magdagdag ng engine oil 
kung kailangan

2. Bawasan ang working 
load ng makinarya

Mababang RPM 
(revolutions per 
minute)

Tingnan kung barado 
ang air cleaner

Linisin o palitan ang air 
cleaner

Ang mga makinaryang ginamit ay hindi nangangahulugang pag-indorso 
ng PHilMech.

Tandaan:
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Listahan ng Suppliers

ADA MANUFACTURING CORPORATION (ADAMCO)

Address: Cabaruan, Cauayan City, Isabela/ 2F Ropali Plaza, JM Escriva cor.   
   Goldloop Avenue, Ortigas Center Pasig City
Contact No: 0917-527-2936/ 0917-530-6770/ 0917-323-2626/ 
        0917-868-7878 
Landline: (02) 975-5748 
Contact Person: Lenie Guillermo/ Junjun Macaraeg

AGRI-COMPONENT CORPORATION 

Address: 163 Congressional Avenue, Brgy. Bahay Toro, Quezon City 
Contact No: 0951-755-0810 
Contact Person: Bernadeth Dizon

SUPER TRADE MACHINERY GLOBAL, INC.

Address: 937 EDSA, Brgy. Philam Homes, Cubao, Quezon City 
Contact No: 0998-988-8746/ 0927-531-7821 
Contact Person: Engr. Mary Joy Baraquel
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Notes
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