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 پیشگفتار 

 ،و نگهننداري ، مشخصننات فنننی، کنناربرد، سننرویسایمننني لشننامل اعالتنناتي ازقبیننل رتایننت اصننو کتابچننهایننن 

، منني باشنند کننه جهننت اسننتفاده صننحی روغنکنناری، مشخصننات قطعننات، دوره بازرسننی و تنتننیم قطعننات دسننتگاه 

لب را با دقت مطالعه وآنهنا این مطا استفادهقبل از  اپراتورتهیه شده است. الزم است  اپراتورکاربردی و مناسب 

  دقت کنند. این کتابچهودر حفظ و نگهداري  الزاما رتایت نمایدا ر

كنار كنندكنه قنبال آمنوزش   تراکتنور الزاما كساني مني تواننند بناچه راهنما بخش الینفک این ماشین می باشد. کتاب

الزم دیده باشند ومهنارت هناي الزم راجهنت  رتاینت اصنول ایمنني وحفاينت شخصني، سنرویس ونگهنداري را 

یند، زیراكنه رتاینت نبنردن اینن توجه داشته باشید تمام دسنتور العمنل هنا را بنه دقنت ببنار ببر . كسب كرده باشند

اهمیت سرویس ونگهداری صنحی   باتث خطرات مالي و جاني خواهد شد.  تراکتورنبات و استفاده نادرست از 

بنه هنیع تننوان بنه  وکاهش اتالف وقت برهمگان روشنن اسنت.  جهت تمرمفید آن،کاهش هزینه ها،تراکتور از 

وافنراد داراي نناراحتي هناي روحني وروانني ومصنرف  نندافراد كنم سنن وسنال وافنرادي كنه نناتواني جسنمي دار

 با دستگاه را ندهید. كنندگان موادمخدر ومشروبات البلي اجازه كار
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 گزاریم.سپاس AGT 581 های سریرتتماد شما برای انتخاب تراکتواز اابتدا 

 تمایالت و بررسی  همچنین  و بهبود برای دستورالعمل های بین المللیبر اساس  و سال ها تجربه پس از

تملکرد و قابلیت از لحاي  باالترین کیفیت و درای باال استاندارده با  تراکتورها ، خواسته های مشتریان

 توسعه داده شده اند. خدمات شهری کشاورزی، زمینه هایبرای استفاده در   اعمینان

 

 

 :شده تولید زیر ردموا مطابق بااین تراکتور 

 .EC/  2112/12 ماشین آالتدستوالعمل  .4

 .EC/  2113/32چهار چرخ   لداریو جنگ تراکتورهای کشاورزی تایید  دستورالعمل .2
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(. TSV) دستورالعمل مشخصات فنی با توجه به و جنگلداری تراکتورهای کشاورزی  گواهی اخذ قوانین .3

 ( 4/42، شماره Uradni RS )فهرست

 همچنین از لحاي ایمنی از استانداردهای اروپایی زیر پیروی کرده است:

SIST EN ISO 4254-1:2010 –نیازمندی های اولیه )1بخش -ایمنی-ورزیماشین آالت کشا :ISO 4254-

1:2008) 

SIST EN ISO 4254-1:2010/AC:2011- اصالحیه ازAC:2011   به استانداردSIST EN ISO 4254-

1:2010 

SIST EN ISO 5674:2009-حفاظ برای اتصال شفت ها-تراکتور و ماشین آالت کشاورزی و جنگلداری-

 ;(ISO 5674:2004)-تست معیارهای مقاومت و سایش

SIST EN ISO 12100:2011-ارزیابی و کاهش ریسک ها-عمومی برنامه ریزیاصول -ایمنی ماشین-

(ISO 12100:2010) 

SIST EN ISO 13857:2008-موارد ایمنی برای جلوگیری از رسیدن به نواحی خطر-ایمنی ماشین 
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 .موارد عمومی1

با بهترین قابلیت اعمینان و تملکرد عراحی و تولید شده است.با  برای بهبود کاربری AGTتراکتور 

این حال تملکرد آن به نگهداری و مراقبت مناسب از تراکتور بستگی زیادی دارد.بنابراین دستورالعمل را با 

 دقت مطالعه نموده و برای استفاده و نگهداری از آن به کار ببرید.

التات مهم به منتور استفاده ایمن و کارا و افزایش تمر دستورالعمل استفاده و نگهداری شامل اع

 تراکتور می باشد.

 دستورالعمل استفاده و نگهداری از تراکتور را در یک جای قابل دسترس قرار دهید.

در صورت نیاز به مشاوره با مراکز خدمات ما تماس بگیرید.کارشناسان ما با کمال میل پاسخگو 

 ر مورد تراکتور را به شما خواهند داد.خواهند بود و اعالتات الزم د

 CEهنگام تحویل تراکتور,دستورالعمل استفاده از تراکتور,راهنمای نگهداری موتور,گارانتی و 

 گواهی انطباق محصول به شما تحویل داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 :توجه

از حالت  ده و نگهداریاستفا دستورالعمل متن در جزئی انحرافات ممکن است ،تغییرات توسعه و با توجه به

فنی و بدون  تغییرات در مورد را خود حق، به تنوان تولید کننده، بنابراین، ما .واقعی وجود داشته باشد  

 محفوي نگاه میداریم.مشتری  از اعالع قبلی
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  ایمنی.2 
 ایمنی عالئم2.4 

میتوانید  تراکتور دستورالعمل ردرا  مهم  هشدار دهنده و خطر، های ایمنی برای از نشانه سه نوع اصلی

آن در دستورالعمل  توجه کنید. و  مفهوم به ،بینید یکی از این تالمت ها را می هر زمان که شما .مشاهده کنید

تدم توجه به این تالئم باتث صدمات شدید و حتی مرگ ..نماییدمطابق با شرایط خاص عبق دستورالعمل تمل 

 میباشد. خود شما ایمنی یمنی برایمقررات ا این توجه به . خواهد شد

 

: این نماد نشان دهنده اعالتات مهم در مورد روش های فنی کار مختلف و مهم

هشدار در مورد خطرات بالقوه، که در عول تمل ممکن است وجود داشته باشد 

 ( شود.lighterمیباشد  و می تواند سبب آسیب جزیی) 

 
 

 

ه میباشد، که  میتواند  آسیب جدی به اپراتور : این نماد  در مورد خطر بالقوهشدار

 و یا صدمه به تراکتور را به همراه داشته باشد.

  
 

  : این نماد در مورد خطر فوری میباشد، که می تواند سبب آسیب جدی و یا خطر

 حتی مرگ شود.

  
 

 

 تعاریف 2.2

 ده شده است.اصطالحات خاص که در دستورالعمل آمده است در زیر توضی  دا، تعاریف

 

• FOPS ()اجسام در حال سقوع برابر در راننده محافتت از ایمنی،ساختار  ساختار محافتتی سقوع اجسام 

 .از باال

• OPS (ساختار محافتتی اپراتور) برابر اصابت اشیا.در  راننده محافتت از ایمنی،، ساختار 

• ROPS سازه محافظ واژه گونی تراکتور 

• USER،  تراکتور میباشد.صورت مناسب آموزش دیده و مجازه به استفاده از ی که به  فرد 

 

 .و استفاده بیشتر را ممکن میسازد تملکرد موثرکه  سرویس، مجموته ای از تملیات :تعمیر و نگهداری •

 توضی  داده شده است.سازنده  توسط نگهداری روش

 برای افراد وجود دارد. ایمنی و بهداشت لحاي خطر بزرگ از منطقه، که :منطقه خطرناک •
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• VIEWING DIRECTION :در  شده است و مسیر رانندگی تعیین تصویر با توجه به تراکتور موقعیت

 .میباشد. ،در شکلنشان داده شده جهت 
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 هشدار های ایمنی

 

 .به کار ببریدداخل دفترچه راهنما را به درستی  دستورالعمل های  به هشدار های ایمنی دقت کنید و

 با تملکرد تراکتور و با نحوه کنترل تجهیزات آن آشنا شوید.• 

 اشنا شوید با اعالتات فنی  تراکتور، مانند وزن، يرفیت بار )بار(، سرتت، ثبات تراکتور و غیره،•  

 همیشه عبق مقررات تمل کنید به خصوص زمانی که در جاده حرکت میکنید.• 

 وضوح قابل مشاهده است.مطمئن شوید که تالئم روی تراکتور به • 

 هرگز تالئم روی تراکتور را از بین نبرید یا روی انها رنگ نزنید.• 

پس از تعمیر و تعویض جزیی قطعات در تراکتور، مطمئن شوید که تمام تالئم ایمنی مورد نیاز  را داشته • 

 باشد. 

تراکتور می تواند تملکرد آن، مطمئن شوید که تراکتور در شرایط فنی خوب است. هر تغییر غیر مجاز در • 

 و همچنین بهره برداری ایمن را کاهش  و تمر آن را کاهش دهد.

 ایف کاربرظو 2.2

به ویژه در  .قبل از شروع کار، کاربر باید قبال در مورد تراکتور و استفاده صحی  از تملکرد آن آگاه شود

 :ین، توصیه می شود کهبنابرا . بخش های خاصی، که در آن احتیاع شدید مورد نیاز است

کاربر با دستورالعمل قبل از استفاده از تراکتور آشنا باشد و همه دستورالعمل های ایمنی برای کار و تعمیر و  •

 .نمایدبه عور کامل اجرا  را نگهداری

 .تالئم ایمنی روی آن آشنا باشدایمنی در دستورالعمل و  با هشدارهای ،کاربر •

 .زات آن را به عور مداوم چک کندتراکتور و تجهی ،کاربر •

کاربر، پس از نقص یک قطعه، آن را با اورجینال خود تعویض کند، در غیر این صورت تولید کننده می  •

 .تواند گارانتی را باعل کند

 .کاربر اجازه استفاده از تراکتور را به کسی که با دستور العمل آشنا نیست ندهد •

 داده و سامان دهی کندکارفرما فرد مسئول را آموزش  •

 .کاربر تراکتور را در اختیار افراد نا آگاه قرار ندهد •

تراکتور تنها توسط یک نفر هدایت میشود، بدون نیاز به دستیار، به جز زمانی که راننده میدان دید خوبی از  •

 دستیار تنها مسئول نشان دادن جهت رانندگی صحی  میباشد .زمین ندارد

 .وار بر تراکتور شوددستیار نباید س -

 .ای ایمن و مطمئن از تراکتور قرار بگیرد فاصله با -

 .کاربر باید از لحاي جسمی و روانی سالم باشد •

 کاربر قبل از استفاده از تراکتور تست پزشکی بدهد. •
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در صورت استفاده از  .هشدار: هرگز بعد از مصرف الکل از تراکتور استفاده نکنید

 .د مشورت کنیددارو با پزشک خو

 

 

 کار با تراکتور داده نشود.اجازه سال   45 افراد زیر  و یا افراد غیر مجاز بههشدار: 

 

 

 

   خطرات  آمادگی برای 2.2.1

 باشید. آماده ناگهانی آتش برای همیشه    •

 .ردوجود دا کپسول آتش نشانی و کمک های اولیه جعبه همیشه یککار،  هنگام ، درمطمئن شوید که• 

در  خود  دکتر خدمات آتش نشانی و و ، بیمارستان، اورژانسپزشک که شماره تلفن  اعمینان حاصل کنید• 

 قابل مشاهده است.  یک مکان

 

 

 

 

 

 

 محافظت شخصی 2.2.2

متناسب با کار  لباس باید تراکتور، اپراتور در عول کار

 .ه همراه داشته باشدب محافظ و تجهیزات بپوشد

 

 ایمنیهای  کاله •

 ماسک( )تینک محافظ یا حفايت چشم و صورت •

 ایمنیدستکشهای  •

  مناسب لباس کار •

 وسیله محافتت از گوش •

 ایمنیکفش  •
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 آفت کش ها شما در تماس با تراکتور، کار با اگر در عول

 حفايت شخصی مناسب استفاده از ابزار قرار دارید 

که ( ... لباس کار محافظ، )ماسک ارائه شده در باال

 .ها توصیه شده است استفاده کنید آفت کشمطابق با 

 

 

 

 تراکتور قبل از استفاده از دستورالعمل های ایمنی  2.0

 استفاده کنید. نصب شده توسط سازنده دستگاه های ایمنی قطعات اصلی و تنها بارا  تراکتور

و و  به درستی نصب شده و تجهیزات تمام قطعات مطمئن شوید که تراکتور، از چشمییک بازرسی  انجامبا  • 

 یا آسیب دیده نباشند.

 از جمله ترمز دستی ،هاترمز تملکرد مناسب بررسی 

 هیدرواستاتیک سیستم کنترل تملکرد بررسی. 

 در صورت لزوم، و اضافه کردن سط  روغن بررسی 

 (. هشدار چراغباعری، سیم، چراغهای جلو، ) سیستم برق بررسی وضعیت... 

 قبل از استفاده تراکتور الستیک از چشمیبازرسی  جامان •

 تایر. در صورت نیاز آن را باد کنید. بررسی فشار 

 پارگییا  برآمدگی، مانند احتمالی آسیب های بررسی 

 سایش تایر بررسی 

 منفجر شود. ممکن است ، چرا کهبیش از حد صاف نگردد هرگز الستیک• 

 

بال فاصله تعویض  باید تایر وجود دارددر  یا آسیب سایش نشانه هایی از هشدار: اگر

 شود.
 

  

 تراکتور ورود به 2.0.1

 امکان پذیر است. از هر دو عرف آن تراکتور شدن بهسوار• 

 از جاهای دیگر وارد تراکتور نشوید.  هرگز• 

 در باشد. و غیره، روغن، گرد و غبار گل تاری از سطوح مطمئن شوید که تراکتور، قبل از ورود به •

 قبل از ورود حذف کنید. را یخ یا برف گونه هر زمستان
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 و با گذاشتن پا بر روی پدال  تغییر اهرماز  . وارد شوید گام به گام به صورت ،وارد شدن به تراکتورهنگام  •

 برای وارد شدن استفاده نکنید.

 

 

 

 

  

 

 

 وارد تراکتور نشوید یا بر تکس. رانندگی در عول هشدار:

 

 

 تراکتور در طول استفاده از دستورالعمل های ایمنی 2.0

 دنبال کنید. را به دقت دستورالعمل های ایمنی مقررات و تراکتور استفاده ازبرای  

 منطقه خطر 2.0.1

، به هستنددور   تراکتور از، افراد مسن و کودکان دیگر، به ویژه افراد  مطمئن شوید که، شروع کار  قبل از• 

تراکتور را متوقف و آنها را به یک نقطه امن  در صورت نیاز، حرکت و در صورت مشاهده آنهاهنگام  ویژه

 .ببرید

 

 

 

 

 

تجهیزات  2.0.2 

ایمنی  استاندارد

 اید. همیشه کمربند ایمنی استفاده کنید. و مطمئن شوید که به صورت ایمن روی صندلی راننده قرار گرفته
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وضعیت کمربند را بررسی کنید در صورت  ، همیشهتراکتور قبل از استفاده از :هشدار

 ساییده بودن یا خراب بودن آن را تعویض کنید.

 

 

 

 . تراکتوری که یه سازه محافظ واژگونی مجهز نیست سوار نشوید

 

 

 

 

 

 

بدون نقص و محکم بر روی تراکتور محافتت مناسب خواهد داشت  تنها در صورتی سازه محافظ واژگونی

 باشد. بسته شده

ببیند باید  اسیب یا برخورد با یک مانع بار زیاد به تلت  آن ترکیب و یاتور سازه محافظ واژگونی تراک اگر• 

 تعویض شود.

 عناب یا زنجیر هرگز بنابراین، عراحی نشده است  و بلند کردن تراکتور بکسل برای سازه محافظ واژگونی •

 سازه می شود. را به آن ضمیمه نکنید زیرا موجب آسیب به تراکتور یا 

 

سط   ساکن و در یک حالت  باید در تراکتور سازه محافظ، درصورت پایین آوردن  هشدار:

 .باشد. موانعو بدون  شیب بدون زمین
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 (سازه محافظ– ROPS) ایمنی کابین

 میباشد. اروپایی بر اساس دستورالعمل ایمنی مطابق با نیازهای تراکتور، نصب شده بر روی ایمنی کابین •

  ،میشود  تراکتور واژگونی برابر در راننده به کاهش آسیب و محافتت ثتبا ایمنی کابین •

 کاری نکنید.جوش یا کاری مته و روی آن ،را هیچگونه تغیری ندهید ایمنی کابین •

اعالتات ، که افراد واجد شرایط با، را دارید ایمنی داخل کابین در تجهیزات اضافی نصب قصد اگر شما• 

 د.را دارند مشورت کنی الزم

 رانندگی در عول یک مانع  در اثربرخورداگر  آسیب دیده و یا  آن و یا ترکیبایمنی و  داخل کابین اگر• 

 .جایگزین کرد، باید آن را ضربه دیده است

 

 

 

 مته کاری،   ،برشهرگونه تغییر، صورت نگیرد  شاسی سازه در  تغییری رگز ه هشدار:

 جوشکاری یا .... موجب کاهش ایمنی آن میشود.
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 اندازی تراکتور در شرایط ایمنراه  2.0.2

( به ...سازه محافظ ایمنی، )کمربند دستگاه های ایمنی بررسی کنید که تمام، همیشه تراکتور قبل از استفاده از •

 داشته باشند. را نقابلیت فعال شدو بصورتی پایدار و محکم( ) باشند نصب شدهدرستی 

  در صندلی نشسته باشد راننده که شروع به کار کند  تراکتور زمانی• 

 قادر به چرخش عبق جهت حرکت میباشد. صندلی راننده •

 .این کار را نکنیدرانندگی  هرگز در عول ،بچرخانید خاموش است تراکتور تنها زمانی که را صندلی •

دسترس باشند و تا زمان استارت تراکتور در  درهمیشه باید  این ابزار، شویداشنا  کنترل ابزار با تمامپیشاپبش •

 وضعیت خنثی باشند.

 

 

 .دهیع گاه با اتصال کوتاه استارتر تراکتور را روشن نکنید اگر در دنده باشد. چون ممکن است حرکت کن

 

وجود ننده قبل از استفاده از تراکتور باید فضای داخل کابین مرتب باشد و هیع گونه محدودیتی برای دید را •

 نداشته باشد.

 صورتی که روی تراکتور کابین نصب شده باشد باید شیشه های آن تمیز باشد.در  •

 

 

 

 

 

 

دارای ، حتی اگر نباید استفاده شود وجود دارد اجسام خطر سقوع در در جایی که تراکتور هشدار:

 کابین باشد.

 .خاصی مورد نیاز است تجهیزات حفايتی استفاده از واردی،در چنین م

 

 هرگز هنگامی که کنار تراکتور ایستاده اید آن را استارت نکنید هشدار:
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 CO مانند، دود اگزوز .ده نکنیدفاضعیف است با تهویه فضاهای و یا در فضاهای بسته را تراکتور هرگز• 

 تهویه کافی از همیشه بنابراین،، بسیار خطرناک است برای سالمتی شما به عور بالقوهمنوکسید کربن(، )

 اعمینان حاصل شود.

 موتور خاموش و سرد باشد. ،هنگام سوختگیری دقت کنید •

جرقه یا  در اعرافسی کنید رسیگار نکشید و بر سوختگیریهنگام در •

 له وجود نداشته باشد شع

 

 

 

 

 

 

 

 تراکتوردر شرایط ایمن متوقف کردن  2.0.2

 : خروج از تراکتور به موارد زیر توجه کنید قبل از

 رو پایین بیاورید اتصال سه نقطه همیشه 

 روی زمین پایین آن را  همیشه نصب کرده باشید، روی تراکتور تجهیزات اگر شما

 بیاورید.

  در بیاورید.به حالت خنثی  را لابزار کنترهمیشه 

 .ترمز دستی را فعال کنید 

  .تراکتور را خاموش نموده و تراکتور را در دنده یک قرار داده و سوئیع را بردارید  

 تراکتور کار با 2.0.0

 نباشند. دستگاه محل کار در افراد غیر مجاز کهقبل از شروع دقت کنید  •

 :تراکتور سوار باشد ممکن است روی  بر در صوررتی که فرد غیر مجازی •

 موجب سقوع و آسیب شود 

 یر گذار باشدبر روی راننده تاث 
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 موجب کاهش میدان دید راننده و ایجاد حادثه شود 

                                                                      

 

 

 

 

 اپراتور دارد بنابراین:کامل  نیاز به توجه با تراکتور کار ایمن •

   نیست مجاز  در عول کار با هدفون به موسیقیگوش دادن. 

 کار استفاده نکنید در عول خود را تلفن همراه. 

 را جدا نمایید از قبل در داخل کابین ضافی نصب شدها تجهیزات تنتیم. 

 د.یمطمئن باشبه هنگام کار قطعات تراکتور  و از ایمن بودن خود و افراد دیگر• 

گیر که مانع  باشند دارای حفاي ایمنیباید  و غیره(، تسمه سیلندر مفاصل،چاه ها، ) قطعات متحرک همه• 

 لباس شوند.هر بخشی از  کردن

 های محافتتی را از قطعات حذف نکنید هرگز پوشش• 

 

 استفاده از تراکتور با وزنه نصب شده 2.0.0

در  خصوص آنهایی کهاقدامات خاصی باید صورت پذیرد به نصب شده  هوزن تراکتور با هنگام استفاده از

 میباشد. ایمنی مورد

 

 

 

 

 اکتور داده نشوداجازه سوار شدن افراد غیر مجاز بر روی تر هشدار:

 

 !ممنوع است تراکتور در افراد غیر مجاز رانندگی هشدار:

 

 

 ود!ش منجر به مرگ جدی و یا حتی واند موجب صدماتتتماس با قسمت هایی چرخنده می :هشدار
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باید وزنه ها به صورت  بنابراین، همیشه ،دارد  تراکتور تعادل قابل توجهی روی تاثیرشده  نصب  هوزن •

 .انجام شده است که در آن کارو سط  زمینی  شده نصب وزنه  نوع، با توجه به متقارن نصب شوند

 به آب ضد یخ اضافه کنید.، ستاندر زم الستیک در (water weight)آب ه هایوزن ازهنگام استفاده • 

 جلوی تراکتور وزنه نصب کنید.سنگین  با ادوات در حین رانندگی• 

 وزن تراکتور از حد مجاز آن تجاوز نکند.• 

 وقتی تجهیزات سنگین را از تراکتور پیاده کردید وزنه ها را نیز جدا کنید تا تعادل تراکتور حفظ شود •

 

 تراکتور استفاده از پس از دستورالعمل های ایمنی2.7

 اقدامات ایمنی را برای پارک آن انجام دهید. به پایان رسید با تراکتور شما  کار هنگامی که

در یک مکان پوشیده یا با کمترین احتمال آسیب و خطر برای ، و مسط   سفتزمین  تراکتور در پارک• 

 تراکتور باشد.

 ی افراد دیگر به ابزار کنترل تراکتور جلوگیری شود.دسترساز  و تراکتور را به عور ایمن پارک کنید  •

در  تراکتور باتری از، قطع الکترولیت برای جلوگیری از انجماد .قطع اتصال قطب منفی از تراکتور •

 زمستان و ذخیره آن در دمای مناسب.

 استفاده از تراکتور در شیب 2.8

 هنگام کار نزدیک چاله بسیار دقت کنید. اجتناب کنیدسواحل  و یا، دامنه در زمین ناهموار تراکتور کار با از•

 ندهید.را فشار  پدال کالچ و به وضعیت خالص نروید، در شیب در حین رانندگی• 

 به ویژه هنگامی که ،استفاده کنید مناسب با دنده سرتت مناسب همیشه استفاده از در شیب، در حین رانندگی• 

 . تجهیزات میباشد ههمرا و یا بارهای سنگین تربا  رانندگی

 باشد. تراکتور مالبند تنها به اتصال تریلر و یا یدک اتصال• 

 

همیشه سبک تر از تراکتور  اداوات اعمینان حاصل کنید که •

 باشند.

 

تدم تعادل وزن در عرفین و  جلو و تقب تراکتور موجب • 

 واژگونی آن خواهد شد. 

 

 

 

 

 بد آب و هوا به ویژه در شرایط زمین، استحکام از، در یک شیب تند در هنگام کار هشدار:

 مطمئن شوید
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می آن  ترض و وزن عول آن، سراشیبی در رانندگی  به ویژه هنگام ،هنگام ترمز به همراه تجهیزات یدکی  •

 تواند در میزان ترمز گیری و توقف کل مجموته تاثیر گذار باشد. 

 

 

 استفاده از ابزار 2.2  

نی ر که ایمدن تجهیزات به نقاع دیگبه نقاع اتصال تراکتور وصل کنید و از وصل کرتجهیزات یدکی را • 

 کافی ندارند خودداری کنید.

 همیشه:در شرایط ساکن  شافت گاردان  بهدر صورت استفاده از تراکتور با تجهیزات یدکی نصب شده  •

  تراکتور را در حالتRUNNING IN IDLE ؛اریدیا دنده را در وضعیت خالص بگذ 

 ترمز دستی را فعال کنید. 

 یک گوه در زیر چرخهای آن قرار دهید 

 با اضافه کردن وزنه تراکتورتعادل اعمینان از  وجود دارد، ادوات سنگین پشت تراکتور در صورتی که • 

  ضروری میباشد. مناسب

 میشود. رمزت سبب کاهش اثر با اتصال تجهیزات یدکیتغییرات وزن  که به خاعر داشته باشید •

  هنگام تعمیرات بر روی تراکتور اتصاالت الکتریکی و هیدرولیکی نباید بر قرار شود.

 ادوات حمل کننده 2.2.1

وصل کنید و آن را با پین محکم کنید تراکتور و تجهیزات حمل باید در  اتصالنقطه  سه را به ادوات سوار• 

 افت گاردان وصل شوند.شارتفاع یکسانی به 

 ئن شوید.مطم ی  تجهیزات حملز پایداری تراکتور به هنگام پیاده سازهمیشه ا• 

 برای این منتور، آشنا شوید. در تراکتور آن قبل از استفاده از دنباله بند های سوار  استفاده مناسب با •

 .مطالعه فرمایید را و نگهداری برای استفاده دستورالعمل

  کششیادوات  2.2.2

 متصل می شود.  تراکتور البند قالب م هب ادوات کششی • 

زیرا ممکن است  میباشد. سواربرای تجهیزات  اعاین نق . متصل نکنید ادوات کششی را به نقاع سه گانه •

 شود.واژگونی باتث 
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قبال گفته شده را در  کهشرایط توقف ایمن از تراکتور  ،مجهز شده به ادوات کششی تراکتور هنگام خروج از •

 نتر بگیرید

 

 

 شافت کاردان 2.2.2

 الزم است: به دستورالعمل های زیر توجه، شود، بنابراین حوادث جدی موجب  می تواند  ادواتسوار کردن 

ی که برای این تجهیزات در نتر گرفته ز شافت( او غیره فن )پمپ، روی تجهیزات  ادواتسوار کردن  برای• 

 شده است استفاده کنید و همراه با یک پوشش ایمنی مناسب باشد.

یا بیش از  بیش از حد کوتاه عول آن مطمئن شوید که ، بررسی کنید  راکاردان  شافت، قبل از اولین استفاده •

 نباشد.عوالنی  حد

 وصل نمایید (PTO) تراکتور محور محرک و سپس بهتصال ا ادواتاردان را به محور کشافت اول،  •

  قفل شده است. پین ایمنی مطمئن شوید که ،اردانکاتصال شافت  هنگام •

 .غیر درگیر میباشد صورت گیرد (PTO) محور محرک تنها زمانی که به تراکتور اردانکشافت  اتصال •

برداشته شده  سوئیع آن احتراق از و کلید استخاموش  تنها زمانی که موتور اردان کشافت  اتصال و قطع •

 است صورت بگیرد.

حیوانی وجود  سی کرده که هیع  کسی یا هیعراعراف را بر، (PTO) محور محرک کردنقبل از درگیر •

 نداشته باشد

اندازه  از زاویه اتصال شافت گاردان را چک کنید که بیش: درگیر نمیشود   (PTO) تراکتور محور محرک• 

 نباشدبزرگ 

 خطرناک هستند! بسیار حفاي بدون شفت های دوار •

 است. متر 8/4شافت دواراز  فاصله ایمنی! از دست زدن به شافت دوار خوداری کنید  •

 درجه خوددراری کنید 48کار با زوایای بیشتر از از ، تمر شافت گاردان برای اعمینان از •

 آن را با زنجیر مهار کنید.  به منتور جلوگیری از چرخش حفاي ایمنی کاردان،• 

 در جاده تراکتور استفاده از 2.15

 توجه کنید. تراکتور در هنگام رانندگی باای  جاده مقررات راهنمایی و رانندگیبه  •

 از اتصال پدال ترمز مطمئن باشید ز رانندگی،قبل ا •

 ا نصب کنیدروی تراکتور تالئم و هشدارهای مربوع  به حرکت در جاده ر• 

  بررسی کنید  ادوات کششیو  در تراکتور را راهنما نور •

 

 آنه سازی تراکتور در هنگام اتصال یا پیاد و مابین ادواتحضور افراد غیر مجاز در  :ارهشد

 ممنوع است

 

 ممکن استید به صورت توصیه شده باشد در غیر این صورت با اردان کشافت  نصب :هشدار

 حتی مرگ شود آسیب جدی و یا باتث
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 (.ساییدگیفشار و الستیک ) بررسی وضعیت •

 هنگام حرکت برروی جاده استفاده نکنید قفل دیفرانسیل از• 

 کانیزم باالبرنده باید در باالترین موقعیت خود باشدم 

  در جاده با سرتت مناسب حرکت کرده و از ترمز ناگهانی خودداری  ادواتهنگام حرکت تراکتور با

 کنید

  د.شنا باشیآبرای حرکت در جاده همیشه با شرایط جاده 

 

 حمل و نقل تراکتور 2.11

 حمل و نقل شود.دیگر در یک وسیله نقلیه با بارگذاری دیگر و یا با وسیله نقلیه بکسل می تواند توسط تراکتور

 حمل و نقل 2.11.1

 

 ی که داردای دانش و مهارت الزم میباشند صورت پذیردتوسط افراد تراکتور باید حمل و نقل• 

 دستورالعمل انجام شود. در تعیین شده توسط سازنده مطابق با دستورالعمل تراکتور باید حمل و نقل• 

 به صورت ایمن بسته شده باشند. قطعات مطمئن شوید که تمام حمل و نقل، قبل از• 

 قرار گرفته باشند. در یک فاصله ایمن   اشخاصباید  در عول بارگیری و تخلیه، • 

 و به صورت ایمن عبق دستورالعمل قرار بگیردتراکتور باید به درستی در وسیله نقلیه حمل و نقل • 

 .و فعال باشند در موقعیت مناسب حمل و نقل  وسیلهم سیگنال و چراغ های هشدار مطمئن شوید که تما• 

 

  کسل کردنب 2.11.2

 انجام می شود. برای مسافت های کوتاه و تنها تراکتور در صورت خرابی تنها بکسل •

 کیلومتر بر ساتت میباشد 41، سرتت تراکتور حداکثر مجاز هنگام بکسل •

 روشن باشد.هشدار دهنده  یا دیگر دستگاه های چراغ یشههم تراکتور، هنگام بکسل
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 نگهداری 2.12

کلید ، موتور را خاموش بر روی تراکتور، کار تعمیر و نگهداری قبل از شروع

 منتتر بمانیید تا تراکتور خنک شود:و  را درگیر کنید و ترمز دستی را برداشته 

 سرویس توسط پرسنل واجد الشرایط صورت بگیرد •

 محل کار خشک و خنک باشد. •

ئمن شوید هیع فشار کاری در مدار قسمتهای متحرک را لمس نکنید و مط• 

 هیدرولیک وجود نداشته باشد

 .جدا شوند ادوات، تمام تراکتور نگهداری و سرویس در عول• 

 .سرویس مناسب برای ابزار فاده ازاست• 

 روشن شدن ناگهانی از برای جلوگیری (PTO) قطع •

 به عوری که هیع تعمیر و نگهداری، برای تعمیر و یا تراکتور پشتیبانی از• 

 نداشته باشد.وجود  حرکات کنترل نشده

در  هو آسیب دید فرسوده تعویض قطعات ،قطعات و ماشین آالت حفظ و نگهداری• 

دیگری  کثیفیحذف چربی اضافی، گریس و یا هر صورت پذیرد و ط خوبی شرای

 .انجام بگیرد

 تی ضروری میباشد.تجهیزات حفاي استفاده از تراکتور، در حین تعمیر •

 

  

 سیستم هیدرولیک 2.12.1

 که بهلوله های ، به ویژه (ها ولهل، اتصاالت) سیستم هیدرولیک وضعیت

 را بررسی کنید. میروند سیستم فرمان سیلندر های هیدرولیک

 

  دمی توان تحت فشار باال لوله آسیب به هر .نکنیداستفاده  تحت فشار باال لوله های در نزدیکی شعله باز از•

 شود. دیدسوختگی های ش ایجاد باتثو  سوخت، روغن( ) مایعات قابل اشتعالباتث نشت 

، می آنها در زیر پوست نفوذ، و برساند  به پوست آسیب می تواند تحت فشار باالی لوله ها، از مایعاتنشت  

 .آسیب جدی شود باتث  تواند

 

 در طول بارگیری و باربرداری از ایستادن در مجاورت تراکتور خودداری فرمایید. :هشدار

 

 انجام شود. آن هنگام کار تراکتور نباید تعمیرات روی: هشدار
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 تحت فشار هستند، زمانی که آنها خطوع هیدرولیک و یا سایر لوله های هیدرولیکی از جدا کردن  •

 امن است. اتصال مطمئن شوید که ستم هیدرولیک،سی قبل از استفاده از .خوددراری کنید

 استفاده کنید برای کمک مقوا از مدار هیدرولیکی، بررسی نشت هنگام  •

از عریق  مایع هر نفوذ آسیب جدی است، خطر اینکه با توجه به .پزشک مراجعه کنید، به آسیب در صورت• 

 . باید متوقف شود پوست

 بدنه 2.12.2

 هستند برای سالمتی مضر که گازهای سمی این باتث ایجاد، دهیدنگرما را   ورتراکتشده   رنگ قطعات

 تراکتور با از شده  رنگ قطعات هنگام تعمیرمیشود. 

 شود. زدودهباید رنگ ، و یا گرمایش جوشکاری، لحیم کاری

 

 

 

 ها چرخ 2.12.2

مهره چرخ ها به صورت مناسب  بررسی کنید که به عور منتم

 استفاده کنید. گشتاور مناسب  از  ،گام بستن هن .بسته شده باشد

ارائه  تعمیر و نگهداری فصل  برای استفاده در در دستورالعملمهره ها   بستنبرای  مقادیر گشتاور جدول با

 شده است.

 

 

  خنک کننده سیستم 2.12.2

 مایع خنک کننده گرم است، هنگامی که موتور تا خنک شود. و صبر کنید موتور را خاموش بازرسی، قبل از

 شود. می تواند باتث سوختگیدر صورت برداشتن پوشش   و است  تحت فشار در مخزن

 

 

 

 

 

هرگز سعی نکنید رینگ را در شرایطی که باد الستیک خالی نشده را تعمیر نمایید چون  :هشدار

 ر گردد. ممکن است موجب انفجا

 

 .پر کنیدرا زمانی که موتور سرد است  مایع خنک کننده همیشه :هشدار
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 سیستم برق 2.12.0

در و یا  سیستم الکتریکی، در و یا تعمیر هر گونه تنتیم قبل از انجام

بر روی ( منفی )کابل ارتباع ،صورت جوشکاری بر روی تراکتور 

 را قطع کنید. باتری

 

 باتری: راه اندازی هنگام 

 حی  متصل شده باشدقطب ها از باتری به تراکتور به صورت ص اعمینان حاصل کنید• 

 قطب های باتری را باهم اتصال ندهید چون ممکن است باتث انفجار شود هرگز• 

 

 

 ، را از بین ببرد لباسمیتواند  بنابراین است. سمی و خورنده اسید باتری •

 کوری باتث ، چشمانبه  پاششدر صورت و  سوختگی پوستو باتث 

 شود.

 

 را دنبال کنید: این توصیه ها

 سب شارژ کنید.ی را در یک محل با تهویه مناباتر 

  قرار ندهید و از کشیدن آتش  آن را در نزدیکی باتری، شارژ در زمان

 سیگار خودداری کنید

 برای کار، و دستکش الستیکی تینک محافظ استفاده از 

  مراقب گازهای سمی باشید الکترولیت، هنگام اضافه کردنبه 

 یت برروی لباس یا پوست:در صورت پاشش مایع الکترول

  ب بشوییدآپوست را با 

 لباسهای آلوده شده را توض کنید 

 ؛برای خنثی سازی اسید جوش شیرین استفاده از 

 با آب بشویید دقیقه 48-41به مدت  آنها را ، چشم با صورت تماس الکترولیت در. 

 باشید. مراقبت های پزشکی فورا به دنبال 

 :کترولیتال ننوشید در صورت• 

 ؛آب نوشیدن مقدار زیادی از 

  ؛یا روغن نباتی، تخم مرغ نوشیدنی منیزیم شیراستفاده از 

 باشید مراقبت های پزشکی فورا به دنبال 

 ، سرگیجه، افسردگی، سردرد، تهوع(:ترق کردننشانه ها: ) مسمومیت شک به در صورت• 

 گردد فورا متوقف کار 

  لوده توض شودآلباس های 

 کنید آرامش خود را حفظ 
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 به پهلو دراز بکشید 

  با پزشک تماس بگیریدبالفاصله 

 )بازیافت( حفاظت از محیط زیست 2.12.0

محیط زیست  خود را در محصوالت و خدمات اثر پس از آن کنترل، ارزیابی و پیش بینی شرکت ها باید همه

 مورد توجه قرار دهند

 :محیط زیستبر  اثرات تعیین به توامل زیر توجه

 در جو تولید گازهای گلخانه ای •

 زباله مایعات تخلیه •

 مدیریت مواد زائد• 

 زمین آلودگی• 

 زباله منابع مواد خام و استفاده از• 

  آلودگی محیط زیست مشکالت مربوع به •

 

کتور کاربران ترا همه باید توسط به عور کلی، برخی از اقدامات، بر محیط زیست اثرات برای کاهش این

 انجام شود

 فرسوده و یا زباله های با قطعات آلودگی محیط زیست، مراقب در تراکتور نگهداری اتمال هنگام انجام •

 باشید.

 رها سازی مواد شیمیایی در محیط به شدت ممنوع است!• 

به سازمان  وقتی تراکتور مورد استفاده قرار گیرد، باید آن را به عور کامل تمیز، جدا و عبقه بندی کرد و• 

  مدیریت پسماند ها تحویل داد.

 

قطعات پالستیکی را می توان بازیافت و یا سوزاند ، و قطعات فلزی می تواند به تنوان آهن قراضه جدا شده • 

 .و بازیافت گردد

 

 

 صدا 2.12.2

 ایجاد می کند. در عول تملیات سر و صدا سط  معینی از تراکتور،

 

باید در  سط  سر و صدا، بیشتر شود، بنابراین شنوایی شدید اند باتث آسیبمی تو بیش از حد سر و صدای• 

 حد مجاز باشد.

 در معرض عوالنیبه مدت  در صورتی که کاربر و یا باشد  (A) دسی بل 58 بیش از سط  سر و صدا اگر• 

 توصیه می شود محافظ شنواییاستفاده از  ،باشد سر و صدا

 ه میکنید باشد.استفاد که شما  ادواتی می تواند بسته به سط  سر و صدا •

 

 یپاشاستفاده از تراکتور برای سم 2.12

، بنابراین، همیشه دستورالعمل برای آشنا باشد اپراتور تراکتور باید با مقررات مربوع به حفايت از گیاه
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 ها و دستورالعمل امات ایمنیمواد شیمیایی آشنا باشد. توجه به مقررات، اقد با  و  نموده  مطالعه  کاربرد را

 ضروری میباشد

 و کاله ایمنی استفاده شودتنفسی مانند ماسک  وسایلو  بسته باشد پنجره های کابین بایددر هنگام کار، • 

از ماسک محافظ، دستکش، چکمه  بپوشید. در هنگام کار،  ، لباس مناسبآماده سازی مواد شیمیایی هنگامدر • 

  استفاده کنید.  و لباس های محافظ

در صورتی که در محل کار شما مردم حضور دارند و ممکن است مواد شیمیایی را استنشاق کنند باید کار را • 

 متوقف کنید

، به عوری که آن را ضروری است و ذخیره آن در یک منطقه مناسب سمپاش بعد از استفاده، تمیز کردن • 

 کند.غیر قابل دسترس به افراد غیر مجاز 

تماس مستقیم با مواد شیمیایی باتث کاهش خطر کار این  ش خود را به عور منتم تمیز کنیدسمپاتراکتور و •  

 میشود

 خود را به خوبی نگهداری و تمیز کنید تجهیزات حفايتی و لباس•

همان  در را تجهیزات حفايتی هرگزنگهداری کنید  تمیز، سرد و در یک محل خشکرا   تجهیزات حفايتی • 

 باید به عور جداگانه مواد شیمیایی در برابر خود  لباس های محافظ کنید.نذخیره  یمیاییمواد ش نگهداری محل 

  .نگهداری شود لباس های دیگر از

 

 داری در جنگل تراکتور استفاده از 2.12

يب خطرات ناشی از سقوع شاخه درختان یا برخورد با درختان و باید موا،جنگل تراکتور در گام استفاده ازهن

 اشیا دیگر باشید

 .باید داری تعادل و پایداری باشد  تراکتور جنگلداری، کار هنگام انجام

 بیل جلو تراکتوری 2.10

در مجاورت  ایستاده به افراد، در عی بلند کردن توانندمی  قرار نگرفته اند بیل بر روی به درستی اشیاء، که •

 برخورد کنند. تراکتور

 .نگه داریدرا تا حد ممکن نزدیک  زمین  آن  شما باید ،بیل اشیاء با هنگام حمل و نقل •

 برای جلوگیری از تراکتور کاهش سرتت ،میکنید رانندگی در زمین ناهموار بیل جلو تراکتوری شما بااگر • 

 .فرمان ضروری است از دست دادن کنترل

 

 

قبل از پوشیدت تجهیزات محافتتی مناسب از سمپاشی خودداری کنید حتی اگر کابین  :هشدار

 تراکتور محافظ باشد.

 

 گلداری استفاده نکنید.اگر احتمال افتادن چیزی یا فرو رفتن وجود دارد از تراکتور برای مقاصد جن :هشدار

 

 هر تراکتوری مناسب بستن بیل جلو بر روی آن نیست  :هشدار
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 الزامات ایمنی اضافی 2.10

 باشید گفته خواهد شد از آن آگاه باید به تنوان کاربر، که اغلب رخ می دهد و شما یخطرات در این این بخش 

 و مسئوالنه  آرامش از دست دادن ثبات تراکتور، کاربر باید با  ،: برای جلوگیری ازخطر از دست دادن ثبات

زمین با شرایط ناهموار یا در  دریا  بودهکه لوازم یدکی به همراه تراکتور ، به ویژه هنگامی کند رانندگی

 دار حرکت میکنید سطوح شیب

  شافت کاردان را به صورت صحی  انجام دهد و دستورالعمل : کاربر باید همیشه وصل یا قطع ضربهخطر

 های مربوع به اتصال تراکتور به تجهیزات را به درستی اجرا کند

  امن ، کاربر باید همیشه در منطقه : هنگامی که اتصال یا جداسازی تجهیزات صورت میگیردشدنخطر خرد

 در اعراف دستگاه ندهد را قرار بگیرد و اجازه حضور افراد دیگراز صندلی راننده 

  کاربر باید از دست زدن به قطعات متحرک و دوار خود داری کند: بریدگیخطر 

 تهویه مناسب، که خطر مسمومیت  بدونتراکتور در مناعق بسته و یا  از کار کردن با: کاربر مواد خطرناک

در صورت دست زدن به مواد  وجود دارد استفاده نکنددی اکسید کربن(  CO2خروجی از اگزوز )با گازهای 

 ،واجب است شیمیایی، همیشه استفاده از تجهیزات حفايتی )ماسک صورت(

  را لمس کند. کاربر هرگز نباید چرخ دوار و یا دیگر قطعات دوار 

 ا لمس کنید، قطعات موتور، مانند رادیاتور و لوله ر در حال کار : کاربر هرگز نباید موتورخطر سوختگی

می تواند باتث سوختگی پس از تماس شود. قبل از  کاردر عول  این قسمتها  حرارت بسیار.ویژه اگزوز، 

 ند.دست زدن به آنها و یا انجام ويایف تعمیر و نگهداری بر روی آنها، صبر کنید تا خنک شو

 در تراکتور عالئم ایمنی 2.12

و مشاوره در  دستورالعمل .بررسی دقیق تالئم و هشدار های ایمنی بپردازید به، خود  اعمینان از ایمنیبرای 

 را دنبال کنید. فصل قبل ارائه شده در اقدامات ایمنی خصوص

و یا  سرویس دهی بعد از تمام نشانه ها مطمئن شوید که قابل مشاهده است. تالئم ایمنی اعمینان حاصل شود که

 می باشد.  موجود نمایندگی های مجاز در تالئم ایمنی .بر روی تراکتور موجود میباشند قطعات جایگزینی
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 عالئم ایمنی موقعیت معنا و 2.12.1

 .تالئم ایمنی توضی  داده شده اند جدول زیردر 

 تالمت توضی  موقعیت تالمت 

 تمومی خطر( .4
سمت چپ جایگاه 

 راننده

و یا  تمومی خطر تالمت

 تدم به تلت آسیب خطر

 دستورالعمل رتایت

 

 کلیدی حذف( .2
جایگاه  راست سمت

 راننده

را موتور  تعمیر، قبل از هر

خاموش کرده و کلید را 

 بردارید

قیل از تعمیر  هشدار:

 دفترچه راهنما مطالعه شود
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 .مشخصات فنی 2

 اطالعات تولید کننده 2.1

نصب در محلهای نشان داده شده  تراکتور سمت راست در پالک بر روی  سازنده  اعالتات مشخصات فنی 

 شده است.

 کشیدن خطر .(3
در روی محافظ شافت 

 گاردان

خطر اسیب توسط شافت 

 گاردان

! 

 عسقو خطر .(1
تقب تراکتور سمت 

 چپ

خطر سقوع افراد در اثر 

 نشستن بر جای غیر مجاز

 

 واژگونی خطر .(8
سمت چپ یایین تر از 

roll bar 

آسیب  خطر نشان دهنده

در که می تواند  جدی است،

 رخ دهد، واژگونی تراکتور

تراکتور در صورتی که 

فاقد سازه محافظ واژگونی 

است به هیع وجه رانندگی 

  نکنید. 
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 ( .ه استنصب شد فرمانزیر ) و تولید کننده تراکتور اعالتاتی در مورد پالک-

 باشد:می اعالتات زیر  شامل صحفه نوع

 .کننده تولید .4

 .تراکتور نوع .2

 .تراکتور انطباق EC تعداد .3

 شماره شاسی .1

 بار مجاز وزن  حداکثر .8

 .در محور جلو مجاز وزن .2

 .در محور تقبمجاز  وزن .2

 تجهیزات  حداکثر وزن .5

 .ترمز بدون تجهیزات وزن حداکثر .9

 .اینرسی با ترمز تجهیزات  وزن .41

 تقل مس با ترمز تجهیزات  وزن .44

B - (.انتقال بخش میانی بر روی نصب شده فرمانزیر )شماره شاسی شماره شناسایی پالک 

C – (.قسمت سمت موتور درنصب شده ) موتور اعالتات در مورد با پالک 

 :شامل اعالتات زیر نوع صفحه

 . تولید کننده4

 موتور نوع.2

 دور موتور حداکثر .3

 ضوابطتعداد   .8                                                   شماره سریال .1

 موتور انطباق EC دادتع .2
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 قطعات یدکی 2.2

، البته این در صورتی است را تضمین میکند از تراکتور و عوالنی مدت بی تیب و نقص تولید کننده تملیات

 نصب و استفاده از در صورت .جایگزین شده باشند قطعات اصلی آنها با  که در صورت تعویض قطعات 

 ، هزینه های تعمیر  یابدمی کاهش قابل مالحته ایبه صورت   تملکرد بر روی تراکتور، غیر اصلی قطعات

رخ دهد  چنین تملی به تلت شخصی، که و صدمات خسارت مادی برای تولید کننده افزایش می دهد ورا 

 تضمین نمی کند.

ت قطعااز  باید  ،بنابراین باعل شود دتراکتور می توانگارانتی همچنین ، غیر اصلی قطعات هنگام استفاده از

 .استفاده شود Agromehanika شرکت تحویل داده شده توسط لوازم جانبی، و اصلی و یا یدکی

 

 فراهم کند ورا   خدمات مورد نیاز تضمین می کند، تولید کننده در تراکتور یا آسیب نقص در صورت هر گونه

 صورت میگیرد.آن  پرسنل متخصص توسط پشتیبانی فنی

 

 

 

 پس لطفا بخش زیر را پر کنید..باشیدآشنا  تراکتور خود  تمام اعالتات در مورد باید با ن مالک،به تنوا شما،

 مدل تراکتور

 شماره سریال تراکتور

 مدل موتور

 شماره موتور

 سال تولید

 شماره تلفن واحد فروش
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   تراکتورکلی  .شرح2

در ، باغبانی، جنگلداری در بخش کشاورزی ام ويایفو یا انج برای نیازهای مختلف 581  سری تراکتور

تالوه بر قابلیت استفاده شود. فنی لوازم جانبی با چند خدمات شهری در دهمچنین می توان، و نتر گرفته شده

انتقال در ترض های مختلف,شعاع دور های کوچک,چهار چرخ محرک  بودن و مرکز ثقل پایین این تراکتور 

 ر زمین های شیب دار مناسب است.همچنین برای استفاده د

 

 مجهز به: تراکتور های مختلف، برای کار

 اتصال سه نقطه تقب با باالبر هیدرولیک سیستم. 

 ؛بکسل اتصال 

 ؛محور محرک 

هیدرولیک اتصاالت و  

 کاردانشافت  و اتصال سه نقطه با ییجلو سیستم هیدرولیک می تواند با تراکتور کار، با توجه به نیازباشد. می

 مناسب باشد. گسترده ای از ويایف برای تراکتور میشود چیزی است که باتث اینشود.نصب  جلو در

 دارای شاخص های زیر است: تراکتور

 

چهار چرخ محرک ثابت 

 ورژن انتقال سخت -

 

 زمانهم گیربکس 

  امکان انتخاب جهت رانندگی توسط چرخش صندلی با فرمان -

 تایر های مناسب گستره ای از ریم ها و -

 ترمز گیری تمامی چهار چرخ با رانندگی ثابت-

  سازگار بودن چرخ ها و رانندگی با انواع مختلف زمینها -

 کوتاه شعاع چرخش 

  دیفرانسیلهر دو قفل 

 پایین، هزینه های بهره برداری 

 تعمیر و نگهداری آسان امن و استفاده ساده و 
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 تراکتور اجزای عمده شرح 2.1
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 صندلی راننده.1

این به این معنی است که باشد. شرایط فیزیکی قابل انطباق  عراحی شده است که با عوریصندلی راننده  

صندلی با هر محیط کاری استفاده کننده سازگار است.این صندلی به گونه ای عراحی شده است که راننده دید 

 نترل کند.کامل داشته باشد و بتواند همه چیز را به سهولت ک

 فرمان.2

 چرخش دو چرخ جلو را کنترل می کند.هیدرولیکی به عور فرمان 

 . داشبورد2

چراغ های کنترل و  گیج آب,گیج سوخت(نج،سرتت سی است)داشبورد شامل دستگاه های مختلف کنترل

 .کنترل است هایابزار

 کنترل هایابزار. 1

 رد.را تنتیم کسرتت و جهت رانندگی  می توانکه با آن   به گیربکس کنترل، متصلهای ابزار 

 کنترل هیدرولیک ابزار 1.1

ادوات آن حمل شده یا بکسل شده را کنترل می کند.ابزارهای کنترل م باالبر وزابزار کنترل هیدرولیک  مکانی

به سیستم هیدرولیکی متصل است که در تراکتور سالخته شده است و اجزای اصلی را حرکت می دهد.سیستم 

 پمپ دنده که توسط موتور رانده می شود حرکت می کند. توسط هیدرولیک

 .پوشش موتور0

 محافتت میکند. قطعات متحرک، مانند کمربند، فن رادیاتور و غیره در برابر  پوشش موتور کاربر 

 

 

 جلو بکسل قالب .0

 .است در نتر گرفته شده نقص در صورت تراکتور بکسل برای جلو بکسل قالب

 مخزن .2

 است. برای موتور سوخت حاوی مخزن

  بکسل قالب. 8

 است در نتر گرفته شده یدک ادوات بکسل اتصال و برای بکسل قالب

 

در حین کار کردن تراکتور  پوشش موتور در هنگام باز کردن سطوح داغمراقب تماس با هشدار: 

 باشید

 

 باز کنید. متوقف شده است تراکتور تنها زمانی که را پوشش موتور :هشدار

 مجاز نیستند. افراد غیر مجاز برای باز کردن پوشش موتور

 

 میباشد. سوخت دیزل تنها با زنپر کردن مخ مهم:
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 عقب هیدرولیک کوپلینگ .2

 .در نتر گرفته شده سیستم هیدرولیک با ادوات اتصال سریع برای هیدرولیک کوپلینگ

 عقب  اتصال الکتریکی .15

 (.)تریلر پیاده سازی سیستم برق برای اتصال، پین 2 دارداستان پریز برق از اتصال به برق

 عقب باالبر مکانیزم .11

 در نتر گرفته شده و بلند کردن ادوات برای اتصال سه نقطه با اتصال تقب باالبر مکانیزم

 موتور .12 

 است. تراکتور حرکتاصلی  تنصر احتراق داخلی با موتور دیزلی

 انتقال .12

 R-تورورژن برگشت پذیر تراک

 انتقال چهار چرخ محرک دارد و قادر است هر دو دیفرانسیل را قفل کند.

 اکسل جلو,کاهنده چرخ در هر سمت و قفل دیفرانسیل مکانیکی-

 کاهنده چرخ در هر سمت و قفل دیفرانسیل مکانیکی اکسل تقب,-

صال یک کالچ الکترو .شفت اتمی باشدبا تراکتور شفت اتصال که به منتور ادوات بکسل شده یا حمل شده -

هیدرولیکی دارد و می تواندبا سرتت مستقل  یا سرتت همزمان شده با دنده گیربکس تغییر دهنده یا دور 

 . موتور تراکتور کار کند

 NR-ورژن برگشت ناپذیر تراکتور

 انتقال چهار چرخ محرک دارد و قادر است هر دو دیفرانسیل را قفل کند.

 ر سمت و قفل دیفرانسیل مکانیکیکاهنده چرخ در ه ,اکسل جلو-

 کاهنده چرخ در هر سمت و قفل دیفرانسیل مکانیکی ,اکسل تقب-

که به منتور ادوات بکسل شده یا حمل شده با تراکتور می باشد.شفت اتصال انتقال دنده دارد و  شفت اتصال-

دنده یا دور موتور تراکتور  مستقل از کالچ اصلی  یا با سرتت مشروع به دو نسبت دنده با دنده گیربکس تغییر

 تمل می کند.

دسته سرتت با معکوس کننده که تغییر جهت حرکت را ممکن می  3دنده و  1جعبه دنده,همزمان شده با -

 سرتت. 21سرتتهای معکوس جمعا  42سرتتهای جلو و  42سازد,

 .. فیلتر هوا12

 .میشود موتور سیستم مکشبه  ذرات بزرگتر مانع از ورود فیلتر هوا

 اگزوز .10

در نتر گرفته  در محیط کاهش سر و صدا و گازهای خروجی از اگزوز هدایت برای( )صدا خفه کن اگزوز

 است شده

 رادیاتور .10

 در نتر گرفته شده ایجاد شده است احتراق داخلی دلیلبه  موتور در حرارت که از بین بردن برای رادیاتور

 .است
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 باتری .12

 است. در نتر گرفته شده تناصر مختلف تراکتور از تامین برق باتری برای

 اصلی لوازم ایمنیشرح  2.2

 کابین 2.2.1 

 :است در دو نوع کابین

 استاندارد کابین-

 کابین وسیع-

 

 

 A) کابین 

 

کابین از چهار نقطه نصب شده است در تقب روی آستین چپ و راست و در جلو در بخش متوسط انتقال,که 

کابین دارای ابزارهای کنترلی در هنگام تعمیرات و یا تعویض مونتاژ و دمونتاژ کرد. بتوان آن را به راحتی

 خود است که مستقل از سایر اجزا تراکتور می باشد.

(B یجلوی پنجره 

 

 

کابین محافتت کننده در برابر افتادن اجسام تست نشده است و به تنوان استفاده ابزار  هشدار:

FOPS سقوع اجسام( و  )ساختار محافظ در برابرOPS  ساختار محافظ استفاده کننده( مجوز(

 ندارد.
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( و اهرم مکانیکی پایین 4و از زیر توسط لوالی باال) پنجره جلویی از شیشه حرارت داده شده ساخته شده است

 ( باز می گردد.2)

 

کنترل می  ( می باشد که توسط اتصال مستقل در کابین3شیشه جلو مجهز به یک برف پاک کن مرکزی )

 گردد.در ورژن کابین وسیع شیشه جلو نیز پهن تر است.

(B.1   شیشه عقب 

( 4شیشه تقب نیز همانند شیشه جلو از شیشه حرارت داده شده ساخته شده و همانگونه از عریق لوالی باال )

(  2) گازیاما توسط جک  از پایین باز می گردد.تنها تفاوت این است که توسط اهرم مکانیکی باز نمی شود

 ( باز می کند.3بعد از رها کردن دکمه اهرم ) تا ماکزیمم حالت  بصورت اتوماتیک شیشه را

( مجهز شده است که در قسمت سمت راست نصب گردیدهع و با اتصال 1شیشه تقب به یک برف پاک کن )

 مستقل کابین کنترل می گردد.

 در ورژن کابین وسیع شیشه تقب نیز پهن تر است.

 



22 
 

(C شی)شه جانبی )عقب 

( 2( و اهرم مکانیکی )4شیشه جانبی که از شیشه حرارت داده شده ساخته شده است توسط لوالهای ترضی )

 به عرفین باز می گردد.

(D درها 

درها در هر دو سمت کابین تراکتور نصب شده اند.این درها به گونه ای عراحی شده اند که راحت ترین حالت 

 راننده به کابین دارند.هر در به یک قفل مجهز شده است. را در هنگام ورود و خروج

 

 اگر در قفل نباشد:

 ( روی دسته را فشار دهید و در را به سمت خود بکشید.4برای باز کردن در از بیرون دکمه )-

 را به سمت خود بکشید و درب را باز کنید (2) برای باز کردن درب از داخل، دستگیره. 

 

(E چراغ های کار 

 می شوند. راغهای کار تحت زوایای متفاوت به صورت دستی تنتیم چ
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(Fآینه های عقب 

آینه دید تقب زمانی به درستی تنتیم است که رانند در حین رانندگی میباشند.  ادواتبرای کنترل تراکتور و 

 .را ببیند ادواتبدون مشکلی هر دو عرف تراکتور و 

 

 تنظیم آینه عقب

 تنتیم افقی 

( را  به 2( در نگهدارنده را بچرخانید، و سپس آینه بر روی میله )4تیم آینه به صورت افقی، پیع )برای تن

سمت چپ یا راست حرکت دهید ، تا زمانی که به موقعیت مورد نتر برسید هنگامی که تنتیمات انجام شد پیع 

 را سفت کنید.

 آینه ها همچین قادر به چرخش حول محور میله  میباشند

 به دلیل اینکه آیینه در مرکز نگه دارنده فیکس شده است آینه میتواند در  نه برای زاویه تعریف شدهآی تنتیم

 .زوایای مختلف تنتیم شود
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(Gانتخابی() نور چرخش 

نور چرخش در تراکتور با ادوات دارای ترض بیش از  تراکتور و یا بر روی تراکتور با ادوات که  لبه تقبی 

 .متر از لبه پشت تراکتور میباشد استفاده می شود 4.8آنها بیش از 

 .در این حالت، یک هشدار دهنده نور اضافی استفاده می شود است، که در قسمت تقب نصب شده است

 

 سازه محافظ 2.2.2

جهز شده است که با هم راننده را در برابر هر ه عور استاندارد به دو سازه فلزی خم کاری شده متراکتور ب

 ادف یا واژگونی تراکتور ایمن می کنند.گونه تص

 

 شکل زیر اجزای اصلی تراکتور و نوارهای رول را به خوبی نشان می دهد.

 

تست شده اند و محافظ مناسبی برای راننده در حالت  OECDمطابق استاندارد   (ROPS)نوار های رول  مهم:

 واژگونی محسوب می شوند.
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(A  سازه محافظ جلویی(ROPS) 

این کار را تنها زمانی که در سازه بگونه ای قرار گرفته است که می توان آن را به حالت افقی در آورد.این 

زمین صاف کار می کنید و از تدم چپ شدن تراکتور اعمینان دارید تنها به مدت کوتاه انجام دهید.در حالتی که 

در این حالت راننده باید بسیار احتیاع یست.سازه محافظ پایین است نیازی به بستن کمربند ایمنی برای راننده ن

کند زیرا هیچگونه امنیتی در برابر چپ شدن ندارد.در حالتی که سازه محافظ پایین است راننده به هیع تنوان 

 نباید در جاده های تمومی براند.

 

 

 

(B سازه محافظ عقب 

(C آینه تک عقب 

 

 پایین است راننده نباید از کمربند ایمنی استفاده کند. سازه محافظ هنگامی که  هشدار:

 

 :تراکتور است  نباید مورد استفاده قرار گیرد هشدار:

 است. درست نصب نشده سازه محافظدر صورتی که  -

 .آسیب دیده است سازه محافظدر صورتی که  -

 تغیر کرده است سازه محافظاگر ساختار  -

 را توض کنید سازه محافظ در این  موارد 
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تقب را به منتور کنترل تراکتور و ادوات در عول رانندگی تنتیم کنید.این آینه در صورتی درست آینه تک 

 تنتیم شده است که راننده بدون مشکل بتواند پشت تراکتور و ادوات را به درستی ببیند.

 تنظیم آینه دید عقب

 تنتیم آینه برای یک زاویه خاص -

 آینه قادر است حول محور بچرخد 

 ودیتنتیم تم-

 ن را پایین تر یا باالتر ببریدآهمانطور که آینه در نقطه مرکزی نگه دارنده فیکس میشود شما میتوانید 

برای تنتیم آینه ابتدا هر دو صحفه را بردارید مهره روی نگاه دارنده را شل کنید و سپس آینه روی میله 

 د.بجرخانید  بعد از تنتیم پیع را بچرخانید  و  صحفات رو محکم کنی

 

 کمربند ایمنی  2.2.2

و راننده را از کمر محافتت می  در دو نقطه از صندلی ثابت میشود این یک کمربند ایمنی دو نقطه ای است،

کند.در استفاده اول راننده باید عول این کمربند را مطابق بدن خود تنتیم کند.کمربند ایمنی را با وارد کردن 

( را 3( ببندید.برای باز کردن کمربند دکمه قرمز رنگ شماره )2( یعنی قسمت ثابت در قسمت )4قسمت )

 فشار دهید.
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 پوشش محافظ محرک کاردان 2.2.2

 .میباشد( 2گردان ) اتصالشافت جلوگیری از تماس اپراتور با برای  (4) این پوشش

 .تولید شده است EEC/  52/292پوشش محافظ  مطابق با دستورالعمل 

 

 

                                       .در حین رانندگی با تراکتور کمربند ایمنی را ببندید  هشدار:
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  صندلی راننده 2.2

 صندلی راننده دسترسی به 2.2.1

  به صورت مرحله به مرحله و با استفاده از نقاع مناسب صورت پذیرد باال رفتن از تراکتور و خروج از آن 

 امکان پذیر است. پ یا راستچ از صندلی راننده دسترسی به 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه ورود و صندلی راننده بایستی تمیز باشد,بدون وجود هیچگونه ماده ای در آن که استفاده های بعدی را -

 دچار مشکل کند.

 

 صندلی راننده 2.2.2

 EC/  92/81 دستورالعمل، از جمله EEC/  25/221 مطابق با دستورالعمل اتصال مکانیکبا  صندلی راننده

 تایید شده است.

 رانندگی کندکه اپراتور به راحتی در زمین های ناهموار و شیب دار عراحی شده است  وری ع صندلی پوسته

 خوردگی میباشد . و ضد بودهقسمت فلزی صندلی مطابق استاندارد قطعات خودرو 

لرزش بیش از  در برابر راننده  از به راحتی را قادر می سازد، آن هیدرولیکی کمک فنر سیستم مکانیکی با

 محافتت کند. حد

 صندلی: توضیحات

 .شستشوی آسان مصنوتی برای پوشش چرم( 4

 .هیدرولیک سیستم تعلیق با مکانیکی اتصال (2

  کمربند ایمنی ثابت نقطه ( دو3

 هیدرولیک تعلیق سختی برای تنتیم هرما (1

 .ارتفاع صندلی برای تنتیم اهرم (8

 صندلی. جلو تقب بردن تنتیم  اهرم برای (2

 

                                       هیچگاه از تراکتور در حال کار خارج نشوید.  هشدار:
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 صندلی: خواص

 کیلو گرم( 421-88) میشود   تنتیم وزن راننده بابه عور خودکار صندلی. 

  میلی متر است 52،8 سیستم تعلیقجابجایی. 

 تنتیم شود( میلی متر )ارتفاع 21تا  ه صورت تمودیتواند بمی  موقعیت صندلی. 

 تنتیم شود )عول( میلی متر 428 تا به صورت افقی دمی توان موقعیت صندلی. 

 هیدرولیک توضیح در باره سیستم  2.2

وصل شده است و دو سیستم  به موتور که به عور مستقیم میباشد  پمپ هیدرولیک هیدرولیک، تنصر اصلی

 وصل می کند. مستقل را به هم

 .سیستم اول تنصرهایی را برای بلند کردن فراهم می کند -

 . سیستم دوم فرمان پذیری تراکتور را فراهم می کند-

 

از  و  (AGT 531/538 در نسخه تراکتور جعبه دندهو یا انتقال ) قسمت جلوی از روغن را  پمپ هیدرولیک

 ابزار تامین میکند. برای کنترل عریق فیلتر

 

 : هیدرولیکی شامل موارد زیر است کنترل

و بلوک دیفرانسیل از عریق   (PTO).بلوک کنترل:ويیفه آن بکار گیری و رها کردن شفت محرک 4

 شیرهای الکتروهیدرولیکی است. 

مستقل تامین  پمپدو توسط  سیستم هیدرولیک، بهره برداری از مورد نیاز برای فشار، :پمپ هیدرولیک .2

 می شود:

.a 34سانتی متر مکعب با ماکزیمم  44ی هیدرولیک تقب )سیستم اول(,يرفیت پمپ برا lit/min  جریان در

 bar 230و فشار   rev/min 2800سرتت 
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.b  24سانتی متر مکعب با ماکزیمم جریان  5.8پمپ وصل شده به سر فرمان )سیستم دوم( با يرفیت 

lit/min  2800و سرتت rev/min   230و فشار bar 

 فرمان یا بلوک فرمان:برای فرماندهی تراکتور به راست یا چپ.سیلندر 3

درجه می گردانید,بطور اتوماتیک جهت تملکرد سیلندر  451وقتی که صندلی را .شیر جهتی چهار راهه:1

 فرمان را به سمت مقابل توض می کند.

 به همراه متعلقاتش هر دو دیفرانسیل جلو وتقب را بالک می کند..محفته سیلندر:8

 می باشد. ادوات() کوپلینگ سریع فعال شدن تقب و یا هیدرولیک یا کاهش برای بلند کردنتناصر کنترل:.2

 

 است. نصب شده جعبه دنده بین پمپ و خط مکش و در بوده پمپ به ذرات روغن ورود مانع از فیلتر .2

تملکرد آن مستقل و .شفت اتصال: این شفت با کالچ دیسک چند منتوره در روغن بکار گرفته می شود که 5

 جدا از تملکرد کالچ اصلی می باشد.

.کوپلینگ سریع)ادوات(:بنا بر خواست و نتر استفاده کننده,تراکتور را می توان با بسیاری ادوات کوپلینگ 9

 سریع کرد.

ناگهانی شفت اتصال جلوگیری کرده و شروع نرمی را  حالتازخفه کن .هنگام فعال سازی شیر سلنوئیدی 41

 می گردد.موجب 

 

 طرح هیدرولیک  2.2.1

 .بلوک کنترل4

 .پمپ هیدرولیک2

 .سر فرمان3

 .شیر جهتی چهار راهه1

 .محفته سیلندر8

 .ابزارهای کنترل2

 .فیلتر2

 

                                       همواره باید خفه کن در عول تملیات باز باشد.  هشدار:
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 .شفت اتصال5

 .کوپلینگ سریع )ادوات(9

 .ساسات41

 .سیلندر مکانیزم فرمان44

 .قسمت غقبی انتقال )جعبه دنده(42
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 سیستم باالبر هیدرولیکی جلو )انتخابی( 2.2.2

یک عرفه هیدرولیک سیلندر  توسط دو  جلویی باشد و مجهز به مکانیزم باالبر سه نقطه   تراکتور می تواند

در نزدیکی که  کنترل در سمت راست تراکتور، ار ابزتوسط  جلوییسه نقطه باالبر مکانیزم .کنترل شود 

 شود. می کنترل قرار دارند  صندلی

 آزادانه را و زمین  شده و خط بر روی مکانیزم باالبر سه نقطه می تواند در موقعیت شناور بسته تجهیزکار 

 .سفت در یک موقعیت بسته شوددنبال کند یا اینکه به صورت 

 

 شرح اجزای اصلی:

 

 ،جلو سه نقطهاتصال  باالبر مکانیزم کنترل. هیدرولیکهای  جک .4

 ادوات انواع مختلف فعال کردن اتصال؛ جلو اتصالبازوی  .2

 ،ادواتسه گانه   به نقطه امکان اتصال بازوی اتصال باالیی،  .3

  موتور رادیاتور و پوشش موتور، ایمنی قاب .1

 جلو هیدرولیک اتصال .8

 پین از نوعدو  پایین تر، اتصال بازوهای در میدهد  باالبر جلو  بهرا  ادوات ریعساده و س امکان اتصال:پین .2

 .فنربا  پین استاندارد و استفاده می شود،

 

 

 



11 
 

 مکانیزم هیدرولیک باالبر عقبی 2.2.2

 بازوی   2در نقطه اتصال سه گانه کاربرد دارد نقطه اتصال سه گانه شامل  برای اتصال ادوات 

بازوی اتصال پایین از عریق یک شفت باالبر قال تنتیم به . افت اتصال باالیی میباشدو ش پایین  اتصال

 بازوهای باالبر متصل شده است که بوسیله دو سیلندر هیدرولیک یک عرفه کنترل می شود.

بازوهای هیدرولیک پایینی همچنین دارای دو کشنده جانبی در هر سمت خود هستند که تملکرد آنها محدود 

رکات ترضی نقطه اتصال سه گانه با بلند کردن ابزارهای حمل شده است.از آنجایی که کلیه اجزای کردن ح

 نقطه اتصال سه گانه به عور مشترک بسته شده اند انعطاف پذیری را در تمامی جهات دارند.

 :اجزای اصلی شرح

 ،یتقب سه نقطه باالبر مکانیزم کنترل :هیدرولیک سیلندر .4

 ، ادوات از انواع مختلف فعال کردن اتصال ؛پاییناتصال  بازوی  .2

 ادواتسوم  به نقطه امکان اتصال لینک باال(:) باال شفت اتصال .3

 بازوی باالبر .1

 محدود می کند، را سه نقطه باالبر حرکت افقی مکانیزم  :جانبی کشنده .8

 .اتصال پایین متصل میکند به بازوهایرا  بازوهای باالبر را و  تنتیم راارتفاع : شفت باالبر؛ .2

 .داردارندکه نیاز به هیدرولیک  ادوات برای اتصال کوپلینگ سریع تقبی: هیدرولیک اتصال  .2
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 دو ورژن از اتصال برای بازوی اتصال پایینی استفاده می شود که می تواند به چندین مورد تقسیم شود:

 اتصال با مفصل توپی-

اتصال توپی استفاده میشوند جایی که توپی یک قطر داخلی استاندارد دارد  در تماس با اتصال پایین بازوهای 

 که در آن یک پیع قر ار گرفته است که روی تجهیزاتی که ما میخواهیم متصل شوند محکم شده است.

 اتصال توپی )اختیاری(-

که می خواهیم به  یماشین وقتی که توپی با همان قطر استاندارد که در مورد قبل ذکر شد وارد پیع اتصال 

.بازوی اتصال پایینی یک قالب در انتهای خود دارد که به تراکتور وصل شده استصل کنیم تراکتور و

 شده.اتصال از عریق باال بردن بازوی اتصال با تنتیم دقیق تراکتور و ادوات انجام می گیرد.

 انجام شود:نوع در دو  دمی توان باالیی وسیله شفت اتصال به

 گیردقرار می پیع یا مهره  که در آن )استاندارد( مشترک یتوپ قابل تنتیم با مکانیکی 

 اتصال هیدرولیکی 

تقسیم  به سه دسته استاندارد،، به تنوان سه نقطهاتصال  مالبند، ادوات تراکتور و به اندازه های مختلف با توجه

 شده است.

 نقطهسه  اتصال شفت دسته بندی  

برای  قطر سوراخ -تراکتور  نقاع اتصال

 ثابت پین

 باال اتصال شفت اتصال پایین شفت

d4 d2 

 19 22,4 عبقه بندی 

 25,5 28,7 2عبقه بندی 

 31,7 37,4 3عبقه بندی 
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 کنترل ابزارشرح ادوات و  2.0

 فصل برای سهولت شرح و فهم ابزار کنترل به چندین گروه تقسیم شده است:این 

 داشبورد• 

 کنترل اجزاء 

 چراغ های کنترل. بزار وا 

 برای رانندگی کنترل• 

 برای کار کنترل• 

 هیدرولیک کنترل• 

 داشبورد 2.0.1

و بخش ، منتقل میکند راننده تراکتور به  بصری اعالتات یک بخش می شود:  به دو بخش تقسیم داشبورد

 است. شدمورد نیاز راننده تراکتور در نتر گرفته   دستگاه های مختلف کنترل  برای دیگر

 

 

 

 کردن شاخص جهت و شاتر نور باالفعال  - 1

 بکشید. Aبرای فعال کردن شاخص جهت چپ اهرم را به سمت چپ مطابق حالت  -

 بکشید. Bبرای فعال کردن شاخص جهت راست اهرم را به سمت راست مطابق حالت  -

ردن شاخص وقتی شاخص جهت فعال است چراغ کنترل روی داشبورد روشن است.برای غیر فعال ک

 جهت اهرم را به وضعیت مرکزی برگردانید.

قرار دهید شاتر نور باال را فعال کرده اید و اهرم به صورت اتوماتیک به  Cاگر اهرم را در وضعیت 

  وضعیت اولیه خود بر می گردد.
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  (PTO).سوئیچ شفت اتصال عقب 2

 ته اید.را به کار گرف  (PTO)شفت اتصال تقب   اگر سوئیع را فشار دهید

 چراغ کنترل روی سوئیع روشن است.با فشار مجدد سوئیع شفت اتصال تقب از کار می افتد.

 

 بکار گیری شفت اتصال تقب:

 شفت اتصال تقب غیر فعال است و چراغ کنترل روی سوئیع خاموش است. 4در حالت   

 شفت اتصال تقب فعال است و چراغ کنترل روی سوئیع روشن است. 2در حالت  

  

 

 سوئیچ قفل دیفرانسیل.2

برای فعال کردن قفل دیفرانسیل سوئیع را فشار دهید.چراغ کنترل روی سوئیع روشن می شود.با فشار مجدد 

 سوئیع قفل دیفرانسیل غیر فعال می گردد.

 

 فعال سازی قفل دیفرانسیل

 وش می باشد.قفل دیفرانسیل اکسل جلو و تقب غیر فعال است و چراغ کنترل روی سوئیع خام 4در حالت 

 قفل دیفرانسیل اکسل جلو و تقب فعال است و چراغ کنترل روی سوئیع روشن است. 2در حالت 
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 . سوئیچ احتراق اصلی2

سیستم الکتریکی را فعال کرده و موتور تراکتور را روشن می کند.کلید در حالت های زیر می تواند قرار 

 بگیرد:

 نید کلید را بردارید.می توا غیر فعال سازی سیستم الکتریکی – 1

فعال سازی سیستم الکتریکی ,چراغهای هشدار دهنده برای فشار روغن در موتور و ولتاژ الکتریکی در 4

در موتور ه این معنی است که در این حالت  شمع  که ب می شوند همانند چراغهای کنترل شمع داشبورد روشن 

 شروع به گرم شدن می کند.

موتور شروع به کار می کند وقتی که کلید را رها می کنید به عور اتوماتیک  2حالت . با نگه داشتن کلید در 2

 بر می گردد. 4به حالت 

 

 .سوئیچ برای چراغها و بوق0

 سوئیع را به راست و چپ بچرخانید برای فعال کردن سط  مشخصی از نور:

 غیر فعال است و چراغها خاموش هستند. 1حالت  

 د و تا زمانی که سوئیع احتراق اصلی خاموش باشد روشن می مانند.چراغها روشن هستن 4حالت 

چراغها روشن هستند ولی فقط در صورتی که سوئیع احتراق اصلی روشن بماند روشن می مانند)کلید  2حالت 

 قرار بگیرد.( 4باید در حالت 

روشن می  و فقط در صورتی که سوئیع احتراق اصلی روشن باشدچراغ نور پایین روشن است 3حالت 

 قرار گیرد.( 4ماند)کلید باید در حالت 

و فقط در صورتی که سوئیع احتراق اصلی روشن باشد روشن می  چراغ نور باال روشن است 1حالت 

 قرار گیرد.( 4ماند)کلید باید در حالت 

 را فشار دهید بوق زده اید. 8اگر سوئیع 
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 .سیگنال هشدار خطر0

نال هشدار دهنده فعال می شود و تمامی شاخص های چهار جهت شروع به اگر سوئیع را فشار دهید یک سیگ

 چشمک زدن می کند.

 

 فعال سازی سیگنال هشدار خطر

 سیگنال هشدار خطر غیر فعال است )چراغ کنترل روی سوئیع خاموش است.( 4در حالت 

 سیگنال هشدار خطر فعال است )چراغ کنترل روی سوئیع روشن است.( 2در حالت 
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 ارها و چراغهای کنترلابز

 

 برد کنترل

 .ابزار ها یا شاخص ها حالت کار تراکتور را نشان می دهند.4

 .چراغهای کنترل در مورد چگونگی کار تراکتور خبر می دهند.2

 ابزارها

 گیج سوخت

است.نشانگر روی گیج حجم سوخت باقیمانده در تانک را نشان می دهد.وقتی که  334کل يرفیت تانک 

به سمت ناحیه قرمز رنگ حرکت کند یعنی که يرفیت سوخت داخل تانک رو به اتمام است )کمتر از نشانگر 

 ( و چراغ هشدار روی گیج روشن می شود.84

 

 

 

 موتور را در حال کار ترک نکنید.وقتی که سوخت تانک در حال اتمام است  هشدار:
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 گیج دمای مایع خنک کننده

 درجه سانتیگراد نشان می دهد. 421تا  11در موتور را در محدوده این گیج دمای مایع خنک کننده 

 درجه سانتیگراد است. 58دمای کاری موتور تراکتور 

 

 محدوده کاری:

 موتور سرد –ناحیه آبی 

 دمای کاری موتور –ناحیه سفید 

 گرمایش بیش از حد موتور -ناحیه قرمز

شانگر در ناحیه آبی رنگ قرار دارد در این زمان هنگام روشن کردن موتور یا وقتی که موتور سرد است ن

تراکتور را بیش از اندازه بارگیری نکنید یا سریعا شتاب نگیرید.همیشه قبل از بارگیری صبر کنید تا موتور به 

 تدریج در محدوده دمای کاری قرار بگیرد یعنی نشانگر وارد ناحیه سفید رنگ شود.

 راد بیش از حد گرم شده است.درجه سانتیگ 421و  411موتور در دمای 

 

 سرعت سنج

 گردشی  411×  11دقیقه است. عیف کاملی از مقیاس سرتت سنج  درسرتت سنج نمایش دور موتوربه  دور

است. زیر سرتت سنج ساتت شمار قرار گرفته تنها هنگامی کار میکند که موتور روشن باشد و تراکتور کار 

 کند.

 24لیتر( میباشد . مخزن پر 8معنای  کمبود سوخت) زیر . چراغ اخطار سوخت. روشن شدن این چراغ به 2

 لیتر است

 هشدار: موتور در حال کار را ترک نکنید،

 چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده

 درجه سانتی گراد است. 58دمای کار موتور تراکتور 

 

اگر نشانگر داخل گیج وارد محدوده قرمز رنگ شد سریعا بار موتور را کم کنید و  هشدار:

بگذارید در حالت بدون بار کار کند.وقتی درجه حرارت کم شد موتور را خاموش کرده و سیستم 

صص مشورت خنک کننده را بررسی کنید.در صورت بروز هر گونه اشکال با مکانیک متخ

 کنید.
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ود است و یا به هنگام شروع و یا در صورتی که موتور سرد است، نباید به تراکتور بیش از حد فشار وارد ش

 سرتت شتاب بگیرد، همیشه منتتر بمانید  برای کار موتور به حد کافی گرم شود.

 

 چراغهای کنترل

 

 )قرمز( چراغ هشدار ولتاژ الکتریکی1.

پس از  باشد روشن میشود. 4موتور یا زمانی که کلید تماس در موقعیت  کار چراغ اخطار قبل از شروع به

 خاموش می شود.، نور موتور کار شروع به

را  بالفاصله موتور روشن شداگر نور هشدار برای ولتاژ الکتریکی پس از شروع و یا در عول تمل موتور 

با  اگر تسمه سالم است دینام ممکن است آسیب دیده باشدشرایط و تسمه حرکتی دینام را چک کنید  خاموش کنید 

 نیک مشورت کنیدیک مکا

 )قرمز(چراغ هشدار فشار روغن.2

پس از  باشد روشن میشود. 4چراغ اخطار قبل از شروع به کار موتور یا زمانی که کلید تماس در موقعیت 

 ، نور خاموش می شود.شروع به کار موتور

اگر نور هشدار فشار روغن  پس از شروع و یا در عول تمل موتور روشن شد بالفاصله موتور را خاموش 

در صورتی که ه میزان روغن کم است مخزن روغن را پر کنید کنید  سط  روغن را چک کنید در صورتی ک

 مجددا چراغ روشن است با یک مکانیک مشورت کنید.
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 چراغ  کنترل شمع )زرد(.2

میباشداین چراغ برای  کنترل نور 4موتور یا زمانی که کلید در موقعیت  شدنقبل از روشن  چراغ کنترل 

( در سوختبه اندازه کافی برای اشتعال مخلوع ) ه دمای شمعک، تا زمانی باقی میماند ثانیه 8برای حدود 

موتور را  شما می توانید ترل خاموش میگردد.در این هنگامکن در این زمان چراغ باال برود. سیلندر موتور

 استارت کنید.

 

 (قرمزهشدار برای فیلتر هوا ).2

 فیلتر هوا باید تمیز یا تعویض شود.  اگر چراغ اخطار روشن است، فیلتر هوا مسدود شده است. در این مورد،

 

 )قرمز(هشدار برای روغن هیدرولیکچراغ .0

اگر چراغ هشدار روشن باشد,فیلتر روغن هیدرولیک مسدود شده است.در این حالت فیلتر روغن بایستی 

 تعویض گردد.

 .چراغ کنترل نشانگر جهت )سبز(0

که برای نشان دادن جهت در عول  راستشاخص های جانبی جهت چپ یا اگر چراغ کنترل روشن باشد,

 ,روشن است.استفاده می شود رانندگی

 

 کنترل نور باال )آبی(چراغ .2

 اگر چراغ کنترل روشن باشد,چراغ نور باال که برای رانندگی در شب تراکتور استفاده می شود روشن است.

 

 .چراغ کنترل ترمز دستی8

 ت.اگر چراغ کنترل روشن باشد,ترمز دستی فعال اس

 

 .چراغ کنترل موقعیت و نور پایین )سبز(2

اگر چراغ کنترل روشن باشد,چراغ موقعیتدکه روی داشبورد روشن است و چراغ نور پایین که برای استفاده 

 تراکتور می باشد,روشن است.

 شرح اجزا کنترل )کابین( 1.0.2

قف کابین یک دستگاه تهویه نصب شده است، که تامین هوای تازه را به داخل کابین بر تهده دارد. زیر س

 فاده از ابزار کنترل تنتیم میشود. تامین هوا توسط راننده با استکندهوا را گرم  نددستگاه تهویه همچنین می توا

 که بعدا توضی  بیشتری در مورد آن داده خواهد شد.

 

 

 

 هنگامی که ترمز دستی فعال است تراکتور را نرانید. هشدار:
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 تنظیم برای گردش هوا داخلی . روزنه قابل4

و در داخل  می گرددتامین  روزنه سرد یا گرم از زیر یک سقف تنها از عریق یاگر روزنه بسته است، هوا

 میشود.خارج از کابین  هوا  روزنه به صورت جزیی یا به عور کامل باز است. اگر جریان پیدا میکند کابین

 قابل تنظیم برای تامین هوا دریچه. 2

  کابینداخل ر . نو3

 .داخل کابین را روشن میکند

 سوئیچ نور داخلی 2.1

 برای روشن/خاموش شدن نور داخلی سوئیع را به جلو و یا تقب فشار دهید.

 

 سوئیچ روشن / خاموش  فن .1

 فن. سرتت چرخش سط  3استفاده از 

 

 مقررات دما . سوئیچ0

 اکتور.تر داخل کابین برای تنتیم حرارت در استفاده از سوئیع

 

 .شیشه جلو در برف پاک کن، سوئیچ روشن / خاموش .0

 

 جلو چراغ کار  سوئیچ روشن / خاموش .2

 

  چراغ چشمک زن سوئیچ .8

 نصب شده( تراکتور در کابین چرخش چراغ )اختیاری، اگر

 

 عقب چراغ کار سوئیچ روشن / خاموش .2
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  شیشه عقب در  برف پاک کن،  سوئیچ روشن / خاموش -15

 

 

 

 

 ()پدالها برای رانندگی کنترل اجزاء  شرح 2.0.2
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 اصلیترمز  .1

 دو ترمز دیسکی هیدرولیک روی شفت تقب در روغن که با دو پدال مستقل فعال می شود.

-A پدال ترمز, ترمز گیری چرخ چپ تقب 

-B پدال ترمز,ترمز گیری چرخ راست تقب 

تور را در تمام چهار چرخ می تواند ترمز گیری تراک در این حالتمتصل شود که  Cبا پین  می تواند پدال

 مستقل از چرخ راست تقب   (A)در حالت پدال های جداگانه ترمز گیری چرخ چپ تقب پخش کند.

(B)  .است 

 

 انجام می گیرد. 4.4وقتی که صندلی راننده می چرخد,تملکرد کنترل ترمز با پدال 

 

 . ترمز دستی2

ی مسدود کردن چرخ، تمدتا برا ترمز دستی از عریق اهرم به عور کامل مستقل از ترمز کار می کنند.

 به کار میرود.و یا کامال متوقف است  زمانی که تراکتور متوقف شده است

 

 . پدال کالچ2

.کنترل کالچ به کار میرود شروع به حرکت و همچنین تعویض دنده,برای کنترل کالچ در کالچ  پدال

صندلی می هنگامی که انجام می شود.قرار دارد صندلی راننده  در سمت چپ  توسط پدالی که

 انجام می شود. 3.4چرخد,تملکرد کنترل کالچ توسط پدال  

 در هنگام استفاده از تراکتور مراقب حرکت صحی  پدال کالچ  باشید.

 

اکتور هستند.در هنگام رانندگی در جاده های تمومی پدالهای جدا فقظ مختص استفاده تر هشدار:

 مطمئن شوید که پدالهای ترمز متصل هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 در هنگام رانندگی در شیب باال هر دو پدالهای ترمز بایستی متصل باشند. هشدار:
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 (throttleسوخت). پدال 2

اصطالح تامیانه پدال گاز  در تراکتور را تغییر دهید.  تعداد گشتاور میتوانید ، شما سوختبا استفاده از پدال 

 انجام می گیرد. 1.4اگر صندلی برتکس شود,تملکرد کنترل سوخت توسط پدال سوخت شود.  گفته می

 

 یا گاز دستی (throttleسوخت). اهرم 0

 سوخت)باال و پایین( شما می توانید تعداد دور موتور را تنتیم کنید. هنگامی که اهرم  سوختبا حرکت اهرم 

 . موتور را ثابت نگاه دارد راننده را قادر میسازد تا تعداد دورثابت است، 

  در موتور تراکتور است.فشار تقریبی  مقدار نشان دهنده ، کهیک اندازه گیر قرار دارداهرم  زیر

یابد. زمانی که فشار از پدال گاز  افزایش میتعداد دور موتور  را فشار میدهید پا تا زمانی که شما پدال

 برداشته شود دور موتور کاهش پیدا خواهد کرد.

 

 

 شیب فرمان  .اهرم برای تنظیم0

 این اهرم برای تنتیم شیب فرمان در بهترین موقعیت ممکن از نتر ارگونومیک راننده می باشد.

 برای تغییر سرعت )کاهش( .اهرم2

( ، در روی پایه فرمان قرار دارد ، شما می توانید یکی از  گزینه های زیر group) اهرم برای تغییر سرتت

 ید:را انتخاب کن

 روی )در موقعیت "خرگوش"، با توجه به عرح منتقل کنید به موقعیت دور از راننده  را اگر شما اهرم 

 .دنده های سبک برای سرتت باال فعال می شودتراکتور(، 

رانندگی  حرکت می کند.  همان سرتت قبلی با کشیدن اهرم به سمت وسط، تراکتور در جهت معکوس با 

 وسط امکان پذیر است.ت موقعی در تنها معکوس 

دنده های )در موقعیت "الک پشت" با توجه به عرح در تراکتور(،  ببرید به سمت راننده اهرم رااگر شما  

 .سنگین برای سرتت سنگین فعال می شود
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 .اهرم جهت رانندگی8

 این اهرم امکان تغییر جهت رانندگی  را به جلو وتقب می دهد.

 ست که تراکتور در جهت رانندگی حرکت می کند.موقعیت "جلو" به معنی آن ا-

 موقعیت "تقب" به معنی آن است که تراکتور برتکس حرکت می کند.-

 

  دنده اهرم..2

است که  این به این معنی یا سرتت تراکتور را نشان می دهد. گیربکس در ترتیب دنده ها  میزان( 1-4اتداد )

 سریعترین است. 1سط   و در کمترین 4در سط   با اهرم رانندگی

 

 

 برای کار )شفت اتصال( کنترل شرح اجزا 2.0.2

 (R)ورژن معکوس تراکتور 

( تغییر 4اهرم ويیفه انتخاب حالت تملکرد اتصال شفت را دارد.برای حالت متصل شفت اهرم را به حالت )

رت شفت اتصال در غیر این صودهید و سوئیع را برای فعالسازی کالچ مولتی دیسک هیدرولیکی روشن کنید.

 تمل نمی کند.
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 ( بین دو موقعیت حالت انتخاب دارید.استفاده از کالچ هنگام تعویض ضروری است:4با اهرم )

(A  اتصال استاندارد شفت اتصال مستقیما به موتور,اهرم شفت اتصال را به پایین حرکت دهید.شفت اتصال

 ثابت به راست(مشروع به تعداد دورهای موتور)چرخش  بتور مستقل می چرخد

(B  اتصال همزمان شفت اتصال به جعبه دنده,اهرم شفت اتصال را به باال حرکت دهید.شفت اتصال برای

 تنتیم نسبت جعبه دنده به راست یا چپ می چرخد بسته به جهت رانندگی.

 شفت اتصال متصل به جعبه دنده فقط وقتی تراکتور در حرکت باشد تمل می کند.

 (NR)تراکتور ورژن معکوس ناپذیر 

( کنترل 2در این ورژن,شفت اتصال بوسیله سوئیع کنترل نمی شود.این شفت بطور مکانیکی با اهرم اتصال )

 می گردد.

 

 ( استفاده کنید.مطابق زیر:2از اهرم ) (C-540,D-750)برای انتخاب بین دو سط  سرتت 
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(A ( را به پایین حرکت می دهید.شفت 4اتصال استاندارد شفت اتصال مستقیما به موتور,وقتی که اهرم )

 ( انتخاب می کند.2اتصال مطابق دور موتور می چرخد و سط  سرتت را در اهرم )

(B ( را به باال حرکت می دهید.شفت اتصال برای 4اتصال همزمان شفت اتصال به جعبه دنده,وقتی که اهرم )

 ی کند.( انتخاب م2تنتیم نسبت دنده می چرخد و سط  سرتت را در اهرم )

 استفاده از کالچ هنگام تعویض دنده ضروری است.

 

 عناصر کنترل هیدرولیکشرح اجزا 2.0.0

 هیدرولیکرفشا از مدار روغن را جریان  مستقیم به عور ، کههستند اهرم کنترل فرمان با واحد کنترل اجزاء 

 .قسمت هیدرولیکی منتقل یا خارج میکند. هیدرولیک خروجی به تراکتور

جلو  باالبر هیدرولیک مکانیسم یک تراکتور به اگر مجهز شده استاهرم  سه با کنترل ابزار به ،تراکتور

شیر هر اهرم کار خاصی را از عریق  نصب شده است. اهرم کنترل با چهار رل تابزار کن، باشد اضافه شده

 کنترل انجام میدهد.

 

 

 اگر از شفت اتصال استفاده نمی کنید,اهرم را در حالت خنثی قرار دهید. هشدار:
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A –  اهرم کنترلA 

B –  اهرم کنترلB 

-C  اهرم کنترلC 

D -  اعمینانشیر 

E – 3/2 دار شیر کنترل جهت 

F – 3/8 دار شیر کنترل جهت 

 کنترل هایشیر

وجود  دریچه های کنترل سه نوع از .را به قسمت مورد خاصی هدایت میکنند روغن دریچه های کنترل جریان

 عرفه است. یک / دو دو عرفه و یا یک عرفه، دارد:

 

 :موقعیت سه اهرم کنترل

 تحت فشار تهیه روغن – "4" موقعیت (LIFT) ، به عور خودکار موقعیت خنثی به اهرم کنترلبازگشت 

 موقعیت خنثی - "1" موقعیت 

 موقعیت خنثیتی به انتقال  دس – است گیردر  اهرم کنترلموقعیت شناور(، ) تخلیه روغن - "2" موقعیت 

 مورد نیاز است

 

 

 شیطانک() توقف دستگاه

 شیر. را در جهت خاص فشار دهیداهرم کنترل  اگر شما ،مکانیکی دریچه کنترل را فعال میکند شیطانک

 توقف وسیله با یک  اگر شیر. برمیگردد صورت دستی به (در موقعیت خنثی شدن )آزاد  اهرم کنترلتوسط 

 نی که اپراتور اهرم کنترل را رها میکند به حالت خنثی بر میگردد.زما، فیت نشده باشد

 دو عرفه 3/2 دار جهت شیر کنترل تملکرد

 است. دو عرفه هیدرولیک جک تملکرد ادوات با برای کنترل دو عرفه شیر کنترل تملکرد

 

 موقعیت: سه اهرم کنترل

 به عور خودکار موقعیت خنثی به اهرم کنترل بازگشت: تحت فشار تامین روغن  – "4" موقعیت 

 موقعیت خنثی - "1" موقعیت 

 به عور خودکار موقعیت خنثی به اهرم کنترل بازگشت: تحت فشار تامین روغن – "4" موقعیت 
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 شیر کنترل یک یا دو طرفه

شیر به شیر کنترل دو عرفه تمل می کند و با یک پیع خاص می توان تملکرد آن را به این شیر بسیار شبیه 

 یک عرفه نیز تبدیل کرد.

 استفاده می کند: 3/8دو شیر کنترل یک عرفه  از استاندارد تراکتور

 تقب باالبر هیدرولیک مکانیزم برای کنترل 

 

 دو عرفه. هیدرولیک جک تملکرد ادوات با برای کنترل 

 استفاده می کند: 3/2همچنین این تراکتور از یک شیر کنترل دو عرفه 

 بزار های با سیلندر هیدرولیک دو عرفهبرای کنترل ا -

 

 جز کنترل)سه اهرم کنترل(

 در زیر توضی  توزیع تملکرد اهرم های کنترل آمده است.

 

 تک() عقبی هیدرولیک باالبرمکانیزم   کنترل

 A کنترل اهرم

 هردو به و همزمان به عور مستقیم یک عرفه شیر کنترل فشار از عریق مدار از روغن را   اهرم کنترل

 تغیر مسیر میدهد. تقب باالبر هیدرولیک مکانیزم برای کنترل رفه هیدرولیک سیلندر یک ع

 

 (:راننده از عرف اهرمموقعیت ) تملیات

 میکنید  شما آن را آزاد هنگامی کهشود می بلند باالبر ،تقال دهیدان 4 موقعیت را به  اهرم اگر شما حرکت

 باقی میماند. در این موقعیت باالبر ، وبرمیگردد 1خنثی   به موقعیت کنترل به عور خودکار روی ابزاراهرم 

 اهرم  یدمیکن شما آن را آزاد حتی زمانی که میاید به پایین  باالبر  ببرید2 به موقعیت را اهرم اگر شما حرکت

 برگردانید قبلی موقعیتبه  آن را به صورت دستی همیشه بنابراین، شما باید ثابت باقی می ماند 2موقعیت  در

 

 

تنتیم شده  موقعیت خنثی به همیشه باید اهرم کنترل استفاده نمی شود، دریچه های کنترل اگر مهم:

 .باشد
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و باالبر در پایین قرار دارد، تجهیزات در موقعیت شناور قرار دارند و  2هنگامی که اهرم کنترل در موقعیت 

 میتوان آنها را با زمین منطبق کرد، 

 

 یکی از طریق کوپلینگ سریع )تک(کنترل هیدرول

 Bاهرم کنترل 

جهت دار به وسیله خروجی هیدرولیک یا طرفه یک شیر کنترل فشار از عریق مدار روغن را  از  هرم کنترلا

 .هیدرولیک دو عرفه تغییر مسیر میدهد جککوپلینگ سریع برای کنترل اتصاالت هیدرولیک خروجی با 

 

 هیدرولیک اگر مکانیسم . نصب شده استون مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو بدهای استاندارد تراکتور در این

اهرم کنترل تالوه بر اینکه روغن را از خروجی هیدرولیک یا  ، ودنصب ش تقب)انتخابی(   جلوباالبر 

کوپلینگ سریع هدایت می کند,مکانیزم باالبر هیدرولیکی جلو را نیز کنترل می کند.این بدین معنی است که 

م کنترل در این اتصال هیدرولیکی بطور مستقل تملکرد جلو و تقب را کنترل می کند بسته به اتصال اهر

 کوپلینگ سریع و کاری که مصرف کننده انتتار دارد.

 (:راننده از عرف اهرمموقعیت ) تملیات

 میکنید  را آزادشما آن  بلند میشود هنگامی که باالبر انتقال دهید، 4 را به  موقعیت اهرم اگر شما حرکت

سیلندر هیدرولیکی در باال باقی می ،برمیگردد 1خنثی   به موقعیت روی ابزار کنترل به عور خودکاراهرم 

 ماند.

 در پایین بیاورید,جریان روغن را از سیلند هیدرولیک یک عرفه به  2 به موقعیت را اهرم اگر شما حرکت

ابزار با کمک نیروی خارجی یا فنر )بسته به ورژن آن(  سیستم هیدرولیکی تراکتور آزاد کردید.سیلندر روی

 شروع به پایین آمدن می کند.

ثابت باقی می ماند.بنابراین شما اگر می  2بعد از رها سازی در موقعیت   Aهمانند اهرم کنترل  Bاهرم کنترل 

 برگردانید. 1خواهید سیلندر هیدرولیکی دیگر روی ابزار پایین نیاید همیشه باید آن را به موقعیت 

و باالبر در پایین قرار دارد، تجهیزات در موقعیت شناور قرار دارند و  2هنگامی که اهرم کنترل در موقعیت 

 .ها را با زمین منطبق کردمیتوان آن
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 کنترل هیدرولیکی از طریق کوپلینگ سریع )دوبل(

 Cاهرم کنترل 

جهت دار به وسیله خروجی هیدرولیک یا عرفه دو  رلشیر کنت فشار از عریق مدار روغن را  از  اهرم کنترل

 .هیدرولیک دو عرفه تغییر مسیر میدهد جککوپلینگ سریع برای کنترل اتصاالت هیدرولیک خروجی با 

 (:راننده از عرف اهرمموقعیت ) تملیات

  ن در شیر پیستومی برید, 2یا  4وقتی اهرم کنترل را برای تمل کردن شیر کنترل به یکی از موقعیت های

بصورتی حرکت می کند کهروغن از خط فشار تنها از یک اتصال جریان می یابد و و از اتصال دیگری بر 

 می گردد و اگر اهرم کنترل را به جهت های دیگر ببرید برتکس.

وقتی آن را رها می کنید,اهرم روی جز کنترلی بطور اتوماتیک بدون در نتر گرفتن حالت قبلی اش به حالت 

 بر می گردد.خنثی 

این به ورژن استاندارد تراکتور اتمال می شود,بدون نصب مکانیزم باالبر هیدرولیکی جلو.اگر مکانیزم باالبر 

هیدرولیکی جلو )انتخابی( نصب شود,دو کوپلینگ سریع در تقب و دو کوپلینگ سریع در جلوی تراکتور 

ر از عریق اهرم کنترل دو جفت وجود خواهد داشت.در این حالت,روغن به صورت همزمان تحت فشا

 کوپلینگ را تامین می کند.
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 )برای کنترل اهرم ها( اجزای کنترل

جز کنترلی با چهار اهرم از لحاي تملکردی مشابه جز کنترلی با سه اهرم می باشد.تنها تفاوت موجود در اهرم 

تمال دیگر کنترل می کند.در زیر کنترل اضافی است که مکانیزم باالبر هیدرولیکی جلو را کانال مستقل از ا

 شرح توزیع تملکرد مطابق با تغییرات اهرمها آمده است:

 کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیکیس تقب )تک(

 Aاهرم کنترل 

 به توضی  فصل قبل را درباره تملکرد تغییر اهرم مراجعه کنید.
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 کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیکی جلو )تک(

 Bاهرم کنترل 

به توضی  فصل قبل را درباره تملکرد تغییر اهرم مراجعه  تمل می کند. Aهمانند تغییر اهرم  Bرم تغییر اه

 کنید.

 

 کنترل هیدرولیکی از عریق کوپلینگ سریع )تک(

 Cاهرم کنترل 

 به توضی  فصل قبل را درباره تملکرد تغییر اهرم مراجعه کنید. 

 

 کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیکی جلو )دوبل(

 Dهرم کنترل ا

 به توضی  فصل قبل را درباره تملکرد تغییر اهرم مراجعه کنید.
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 ادوات انتخابی 1.1

در این بخش به شرح ادوات تراکتور پرداخته شده است,که می توانند با توجه به نیاز و تقاضای کاربر روی 

 تراکتور نصب شوند.

 

 .شفت اتصال باالیی هیدرولیک2                             .مکانیزم باالبر عقب1

 .مکانیزم باالبر جلو2                               .هیدرولیک شناور3

 .وزنه ها2                          .اتصال هیدرولیک جلو1

 .ابزار کنترل1                                     .چراغ گردان1
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 مکانیزم باالبر عقب 1.1.1

 مکانیزم باالبر عقب چند گزینه تجهیزات دارداتصال استاندارد با مفصل توپی و اتصال توپی )اتصال سریع(

 اتصال استاندارد)با مفصل توپی(

 باالبر عقب با اتصال استاندارد در دو ورژن موجود است:مکانیزم 

 اتصال استاندارد با مفصل توپی روی بازوی اتصال پایینی )سخت(-

 

 اتصال استاندارد با مفصل توپی روی بازوی اتصال پایینی )بازوها دارای طول قابل تنظیم هستند.(-

 

 اتصال توپی )سریع(

روی بازوی اتصال پایینی از نوع سه نقطه اتصال سریع را به انواع مکانیزم باالبر عقب با اتصال توپی 

 مختلف ادوات ممکن می سازد.

 مکانیزم با اتصال توپی هم در چندین ورژن موجود است:

 اتصال توپی روی بازوی اتصال پایینی )سخت(-
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 تنظیم هستند.(اتصال استاندارد با مفصل توپی روی بازوی اتصال پایینی )بازوها دارای طول قابل -

 

اتصال توپی روی بازوهای اتصال ثابت)بازوها دارای طول قابل تنظیم هستند,اتصال توپی فقط به صورت -

 افقی روی بازوها حرکت می کند.(

 

 مکانیزم باالبر عقب با شفت های باالبر و شفت های اتصال باالیی)لینک های باال( مختلف موجود است.

 .شفت باالبر استاندارد1
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ه صورت استاندارد دو شفت باالبر وجود دارد که روی مکانیزم باالبر هیدرولیک در سمت راست و چپ ب

 نصب می شود.

 .شفت باالبر هیدرولیک2

شفت باالبر هیدرولیک تنهااز یک سمت نصب می شود و آن هم سمت راست مکانیزم باالبر هیدرولیک 

را از طریق اهرم شیفت به طور مستقیم از صندلی  است.شفت باالبر هیدرولیک تنظیم بازوی اتصال پایین

 راننده ممکن می کند.

 

 .شفت اتصال باال هیدرولیک2                       .شفت اتصال باال استاندارد1

تنظیم هیدرولیکی شفت اتصال باال یا میله ضربدری روی سه نقطه ادوات را از طریق اهرم شیفت مستقیما 

 از صندلی راننده ممکن می کند.
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 م باالیر جلومکانیز 1.1.2

مکانیزم باالبر جلواز نوع سه نقطه با بازوهای اتصال پایین قابل تنظیم است.مکانیزم دارای دو حالت انتخابی 

 پین روی بازوهای اتصال پایین است:

 پین استاندارد-

 بازوهای اتصال پایین با ادوات نصبی به صورت

 دستی با پیچ و پین ثابت می شوند. 

 

 پین سریع-

 کانیزم بازوهای اتصال پایین و ادوات نصبی به طور اتوماتیک با یک فنر ثابت می شوند.با این م
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 اتصال هیدرولیک جلو 1.1.7

 اتصال هیدرولیک جلو کوپلینگ سریع دارد که برای اتصال ادوات کاری به هیدرولیک است.

 

 ابعاد چرخ 4.6.4

ای با ابعاد مختلف متناسب است. ابعاد پایه در یکی از خصوصیات تراکتور می تواند این باشد که با چرخ ه

 ادامه آمده است اما ویژگی رینگ های قابل تنتیم برای پهنای لبه مختلف می باشد.

(. برای تنتیم با رینگ های قابل تنتیم W9x18, 5.5x16, W8x16, W8x18) رینگهای قابل تنتیم .4

 به بخش اعالتات فنی رجوع کنید.

 (13LBx15, 9x15رینگ های ثابت ) .2

 اضافی های چرخ   4.6.5

 51این اضافی ها برای اضافه کردن ترض چرخهای اصلی تراکتور استفاده می شوند.عول هرکدام از آنها 

mm  است.مصرف کننده بین دو نوع اضافی چرخ قدرت انتخاب دارد,که تعداد سوراخهای متفاوتی دارند

 ی بلند یا کوتاه بسته به نوع تراکتور.)چهار و هشت( و با یا بدون رزوه داخلی برای پیع ها
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 وزنه ها 2.0.0

وزنه ها با توجه به نوع دنباله بند باتث افزایش پایداری تراکتور، در زمانی که ادوات کار نصب می باشند، 

 می شود. برای نوع تراکتور استاندارد ، دو نوع وزنه قابل استفاده است:

پیع مشخص نصب می  1تقب، دقیقا روی نقاع تعریف شده و چرخ جلو و  1روی هر  –وزنه های چرخی 

شوند. وزنه های چرخی در دو شکل قابل استفاده هستند، که به ابعاد چرخ وابسته می باشند و روی تراکتور 

 نصب می شوند.

 کیلوگرمی، ابعاد چرخ: 11وزنه های چرخی 

  

-   5.5x16 

-  .W8x16 

 

-  .W8x18 

-  .W9x18 

 کیلوگرمی، ابعاد چرخ: 81خی وزنه های چر

4. 13LBx15 

2. 9x15 

 نقطه ی مشخص از مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب نصب می شود. 3کیلوگرمی روی  340وزنه ی بتنی 

 

 در طول مونتاژ و دمونتاژ وزنه های چرخ,مراقب باشید قطعات آسیب نبینند. مهم:
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 چراغ گردان 2.0.2

به یک چراغ گردان)تنها با کابین نصب شده( مجهز باشد. در  اکتور می تواندبه تنوان یک ویژگی ، تر

 تراکتور با کابین که مکانیزم باالبر جلو دارد,چراغ گردان به عور استاندارد نصب شده است.

 

 هیدرولیک شناور با ساپورت 2.0.8

گذاری یا سیستمی برای بار  به تراکتو می توان هیدرولیک شناور به تنوان تجهیزات اضافی نصب کرد

تراکتور روی سط  و باربرداری وزن ادوات از روی سط .برای درگیر کردن هیدرولیک های شناور, اهرم 

برای تملکرد شیر کنترل به منتور بلند  (A)( قرار بگیرد.از اهرم کنترل 2باید در موقعیت ) (B)شیر پایینی 

( اکسل 4ری )اهرم کنترل در موقعیت ( یا بارگذا2کردن هیدرولیک در باربرداری )اهرم کنترل در موقعیت 

 تقب تراکتور می توان استفاده کرد.

 ( برای تملکرد شیر کنترل, شارژ کنید.4باتری هیدرولیک را در موقعیت بلند کردن اهرم کنترل)موقعیت 

 بار است. 451ماکزیمم فشار مجاز کاری 

را به  (A)( تخلیه کنید.سپس اهرم کنترل 2در موقعیت ) (B)باتری هیدرولیک را با حرکت اهرم شیر پایین 

 ( برده و تازمانی که گیج فشار هیع فشاری را نشان ندهد آن را نگه دارید.2موقعیت )

( قرار 4باید در موقعیت ) (B)وش کنید.اهرم روی شیر پایینی وقتی که از سیستم استفاده نمی کنید,آن را خام

 گیرد و هیع فشاری نباید در سیستم باشد.

 ( ببرید.4را به موقعیت ) (B)برای بلند کردن سریع هیدرولیک می توانید اهرم شیر پایینی 

 

کیلوگرم تغییر  28ثابت ادوات به بار تغییر پیدا کرد,نیروی وارده به اکسل  41اگر فشار به  مهم:

 می کند.



11 
 

 

 

 طرح شماتیک هیدرولیک

 عالئم و اختصارات

 .شیر سه جهته4

 .گیج فشار2

 .باتری هیدرولیکی شناور3

 .پمپ هیدرولیک1

 .قسمت تقب سیستم انتقال )جعبه دنده(8

 .اجزا کنترل2

 .فیلتر روغن2

 

  قبل از اینکه در سیستم هیدرولیک دست ببرید)اتصال و جداسازی ادوات(,اهرم هشدار:

  (B)( باشد و هیع فشاری در سیستم نباشد.4باید در موقعیت ) 
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 سل شدهترمز هیدرولیکی ادوات بک 2.0.2

تراکتور به تنوان تجهیزات اضافی می تواند به سیستمی برای اتصال ادوات بکسل شده با ترمز هیدرولیکی 

 نصب گردد.

 عملکرد

وقتی که پدال ترمز را فشار می دهید,عناب سیمی اهرم روی مکانیزم شیر ترمز را برای تریلر فعال می 

هیدرولیکی هدایت می کند به منتور ترمزگیری ادوات کند.شیر ترمز روغن را از مدار فشار به کنداکتور 

 بکسل شده و ادوات خود ترمز می کنند.

 اتصال

 اینع که اتصال مادگی را فراهم می کند. 5/3کوپلینگ هیدرولیک روی شیر ترمز نری است با قطر 

 برای اتصال لوله اتصال هیدرولیکی:

 تراکتور را در کمترین دنده قرار دهید.-

 قرار بگیرد.( 1تور را خاموش کنید.)کلید بایستی در موقعیت موتور تراک-

 ( روی تراکتور وارد کنید .4لوله اتصال هیدرولیکی را در کوپلینگ هیدرولیک شیر ترمز تریلر )-

 پس از نصب,موتور تراکتور را روشن کرده و صحت تملکرد سیستم هیدرولیکی را چک کنید.-

 درولیکی ادوات,برای چند لحته پدال ترمز را فشار ندهید.برای تنتیم فشار در سیستم ترمز هی-

 

 برای جدا کردن لوله اتصال هیدرولیکی:

 قرار بگیرد.( 1موتور تراکتور را خاموش کنید.)کلید بایستی در موقعیت  -
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( را حذف کنید.لوله را به سمت جلو فشار دهید, برای فعال سازی و رها کردن 2لوله اتصال هیدرولیکی )-

 را به سمت خود و کوپلینگ را به تقب بکشید. (3)

 بار است. 51ماکزیمم فشار در کوپلینگ هیدرولیک خروجی 

قبل از دستکاری در سیستم هیدرولیکی,الزم است که آن را باربرداری کنید.برای این کار تراکتور را خاموش 

 کرده و پدال ترمز را برای چند لحته فشار ندهید.

 

 

 تنتیم عناب سیمی

اید مجددا تنتیم قبل از اتصال می بایستی کشش عناب سیمی را چک کنید.اگر بیش از حد کشیده شده است,ب

)تنتیم يریف( یا در قسمت پایینی )تنتیم  گردد.عناب سیمی در دو حالت می تواند تنتیم شود در قسمت باالیی

 خشن(.

 

 

ل اعمینان حاصل کنید که سیستم ادوات بکسل شده با فشار کاری تراکتور قبل از اتصا مهم:

 متناسب است.

 

سیستم ترمز تراکتور اجازه نمی دهد که ترمز اصلی و ترمز دستی جداگانه تمل  :هشدار

کنند.بدلیل فشار در مدار فشار تراکتور با فعال سازی ترمز,اتصال و جداسازی را تنها زمانی که 

 نیست می توان انجام داد. ترمز درگیر

 

 

بدلیل این که عناب سیمی فقط با یک پدال متصل شده است,هر دو پدال ترمز باید به  هشدار:

 صورت مکانیکی با یک پین در عول رانندگی متصل شوند.
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 تنظیم ظریف

 برای انجام تنتیمات مطابق دستورالعمل زیر تمل کنید:

 ( را باز کنید.2( و )4مهره های )-

سمت راست )ساتتگرد( برای شل شدن عناب سیمی  ( را به3کشش عناب سیمی را تنتیم کنید.پیع )-

 ( را در عول این کار نگه دارید.4بپیچید.برای محکم کردن پیع را به سمت چپ )پادساتتگرد( بپیچید.مهره )

 ( را محکم کنید.2( و )4مهره های ) -

 

 

 تنظیم خشن

 برای انجام تنتیمات مطابق دستورالعمل زیر تمل کنید:

 از کنید.( را ب8( و )1پیع )-

 ( را تا رسیدن به عول دلخواه حرکت دهید.2راهنمای ایمنی )-

 ( را محکم کنید.8( و )1پیع )-
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 کشش صحی  عناب سیمی:

 ( روی عناب سیمی کامال فشرده نشده است,پدال ترمز کامال آزاد است.2وقتی که فنر )-

 رها شده است. ( وجود دارد,پدال ترمز5( و اهرم )2وقتی فاصله مینیممی بین فنر )-

 

 طرح شماتیک هیدرولیک

 تالئم و اختصارات

 .کوپلینگ سریع4

 .شیر ترمز تریلر2

 .باتری شیر ترمز3

 .پمپ هیدرولیکی1

 .قسمت تقب سیستم انتقال )جعبه دنده(8

 .اجزا کنترل2

 .فیلتر روغن2

 

 

 وقتی که پدال کامال رها است,فنر نباید کامال فشرده شود.هشدار:
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 )انتخابی(یک پریمیم هیدرول 2.2

اختیاری می توان روی تراکتور نصب کرد.بدلیل زیاد بودن تملکرد هیدرولیک  به تنوان تجهیزات اضافی

 تراکتور برای مصرف کننده, بسته به زمین مورد نتر استفاده می شود.

 هیدرولیک پریمیم در کنار کنترل هیدرولیک استاندارد شامل موارد زیر است:

به منتور باال بردن و پایین آوردن هیدرولیک جلو و تقب ,بازوی اتصال  )چهار اهرم کنترل(.اجزا کنترل 1

 پایینی یا کوپلینگ سریع فعال )اتصاالت(

با هیدرولیک پریمیم ,کوپلینگ های سریع زیادی روی تراکتوربرای مقاصد مختلف   .کوپلینگ سریع )ادوات(2

 نصب شده است.

 استفاده می گردد:که برای مقاصد زیر  :.ساسات2

a. .برای یک استارت مناسب و جلوگیری از فشار ناگهانی شفت اتصال هنگام فعال سازی شیر سلنوئید 
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b. تنتیم سرتت حرکات سیلندر مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب 

به محض فعال سازی شیر سلنوئید,استارت مناسب شفت اتصال را ممکن می کند. )کنترل از : 2/2.شیر 2

 (PTOوئیع عریق س

به محض اتصال سوئیع اتصال شفت اتصال تقب  و قفل دیفرانسیل به عور اتوماتیک فعال می : 2/2.شیر 0

 شود.تملکرد آن تامین روغن برای اجزای هیدرولیکی است.

 سیلندر هیدرولیک دو عرفه را به یک عرفه تبدیل می کند یا بر تکس..شیر سه جهته: 0

 طرح شماتیک هیدرولیک  4.7.1

 عالئم و اختصارات

 .بلوک کنترل4

 .پمپ هیدرولیکی2

 .سر فرمان3

 .شیر چهار جهته1

 .محفته سیلندر8

 .اجزا کنترل)چهار اهرم کنترل(2

 .اجزا کنترل)سه اهرم کنترل(2

 .فیلتر5

 .شفت اتصال9

 تملکرد دو عرفه(-.کوپلینگ سریع )ادوات41

 تملکرد دو عرفه(-کوپلینگ سریع )ادوات 41.4

 تملکرد دو عرفه(-نگ سریع )ادواتکوپلی 41.2

 تملکرد دو عرفه(-کوپلینگ سریع )ادوات 41.3

 تملکرد دو عرفه(-کوپلینگ سریع )ادوات .44

 (PTO).استارت 42

 .استارت )سیلندر هیدرولیک تقب(43

 .سیلندر مکانیزم فرمان41

 .قسمت تقب سیستم انتقال )جعبه دنده(48
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 ( PTO)استارت  2/3.شیر سلنوئید 42

 2/2.شیر 42

 .سیلندر هیدرولیک )باالبر دن و پایین آوردن بازوی اتصال پایینی(45

 .سیلندر هیدرولیک تقب )یک عرفه یا دو عرفه,باال بردنیا پایین آوردن مکانیزم باالبر تقب(49

 درجه می چرخد,تملکرد یک عرفه یا دو عرفه سیلندر هیدرولیک تقب( 18.شیر سه جهته )21
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 ای کنترل برای هیدرولیکشرح اجز 2.2.2

جز کنترلی یک دستگاه فرمان با اهرمهای کنترل است که بوسیله آن جریان روغن را از مدار فشار تراکتور 

 به خروجی هیدرولیک مصرف کننده هدایت می کنند.

تراکتور به دو جز کنترلی مجهز شده است با سه یا چهار اهرم کنترل.هر اهرم تملکرد خاصی را از عریق 

 یر کنترل انجام می دهد.ش

 

.A اهرم کنترلA                                          .B اهرم کنترلB 

.C اهرم کنترلC                                         .D اهرم کنترلD 

.E اهرم کنترلE                                         .F اهرم کنترلF 

.G اهرم کنترلG                                        .H 3/2شیر کنترل 

.I 3/8شیر کنترل                                       .J 1/2شیر کنترل 

.Kشیر ایمنی 
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 شیرهای کنترل 2.2.2

مورد نتر تنتیم می کنند.دو نوع شیر کنترلی وجود شیرهای کنترل جریان روغن را از خط فشار به ادوات 

 دارد یک عرفه و دو عرفه.

 شیر های کنترل مراجعه کنید.( -)به فصل شرح اجزای کنترل هیدرولیکی 2/0شیر کنترلی یک طرفه قطر 

 شیر های کنترل مراجعه کنید.( -)به فصل شرح اجزای کنترل هیدرولیکی2/0شیر کنترلی دو طرفه قطر 

شیر کنترلی دو عرفه برای تنتیم ادوات با سیلندر هیدرولیکی دو عرفه  2/0رلی دو طرفه قطر شیر کنت

 استفاده می شود.

 A(NS7)ورژن 

 اهرم کنترل چهار موقعیت دارد:

 : روغن را تحت فشار تامین می کند,اهرم کنترل به صورت اتوماتیک به حالت خنثی بر می گردد.4موقعیت -

 : حالت خنثی1موقعیت -

 اهرم کنترل به صورت اتوماتیک به حالت خنثی بر می گردد. :روغن را تحت فشار تامین می کند,2موقعیت -

و باید به عور دستی به حالت خنثی  (detent):تخلیه روغن )حالت شناور(,اهرم کنترل ثابت است 3موقعیت -

 بر گردانید.

 

  B(NT70)ورژن 

 اهرم کنترل چهار موقعیت دارد:

 روغن را تحت فشار تامین می کند,اهرم کنترل به صورت اتوماتیک به حالت خنثی بر می گردد. :4موقعیت -

 : حالت خنثی1موقعیت -

 اهرم کنترل به صورت اتوماتیک به حالت خنثی بر می گردد. :روغن را تحت فشار تامین می کند,2موقعیت -

و باید به عور دستی به حالت خنثی  (detent):تخلیه روغن )حالت شناور(,اهرم کنترل ثابت است 1موقعیت -

 بر گردانید.
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 قرار گیری شیرهای کنترل 2.2.2

 بر روی شیرهای کنترلی با سه اهرم کنترل شیر های کنترلی زیر نصب شده است:

را برای کنترل ادوات با سیلندر هیدرولیک دو عرفه  3/2( دو تدد شیر کنترلی دو جهته 2( و )4اهرم )-

 تنتیم می کند.

را برای کنترل ادوات با سیلندر هیدرولیک دو عرفه تنتیم  Aورژن  1/2( شیر کنترلی دو جهته 3اهرم )  -

 می کند.

 

 ر نصب شده است:بر روی شیرهای کنترلی با چهار اهرم کنترل شیر های کنترلی زی

را تنتیم می کند یکی برای کنترل ادوات با سیلندر دو  3/2( دو تدد شیر کنترلی دو جهته 2( و )4اهرم )-

 عرفه و دیگری برای کنترل سیلندر هیدرولیکی دو عرفه برای کنترل بازوهای اتصال پایین.

هیدرولیک یک عرفه تنتیم می را برای کنترل ادوات با سیلندر  3/8(  شیر کنترلی یک عرفه 3اهرم )-

 کند.)استاندارد برای اتصال و کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو(

 

 وقتی از شیرهای کنترل استفاده نمی کنید,اهرمهای کنترل باید در موقعیت خنثی قرار گیرند.مهم:
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را برای کنترل ادوات با سیلندر هیدرولیک دو عرفه تنتیم می  Bورژن  1/2( شیر کنترلی دو جهته 1اهرم )-

 کند.)استاندارد برای اتصال و کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد اجزای کنترلی برای هیدرولیک  2.2.0

 توزیع اصلی تملکرد بر اساس اهرم های کنترل در زیر آمده است:
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 جز کنترل)چهار اهرم کنترل(

 توزیع تملکرد,بر اساس اهرم های کنترل در زیر آمده است:

 کنترل هیدرولیک از عریق کوپلینگ سریع )دوبل(

 Aاهرم کنترل 

به هیدرولیک خروجی یا  3/2از عریق شیر کنترل دو عرفه با قطر ر فشار اهرم کنترل روغن را از مدا

کوپلینگ سریع هدایت می کند.این کار به منتور کنترل هیدرولیک ادوات با سیلندر هیدرولیکی دو عرفه 

 صورت می گیرد.

 نحوه تملکرد:

( حرکت می دهید,پیستون 2( یا )4وقتی اهرم کنترل را برای تملکرد شیر کنترل به یکی از موقعیت های )-

در شیر عوری حرکت می کند که روغن از خط فشار به یک اتصال جریان می یابد و از عریق اتصال دیگر 

 بر می گردد و برتکس آن در صورتی که اهرم را به جهت دیگر ببرید رخ می دهد.

ر اتوماتیک به حالت وقتی آن را رها می کنید,اهرم روی جز کنترل بدون توجه به وضعیت قبلی خودبه عو

 خنثی بر می گردد. 
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 ن/پایین آوردن بازوی اتصال پایینکنترل سیلندر هیدرولیکی برای باالبرد

 Bاهرم کنترل 

به هیدرولیک خروجی یا  3/2از عریق شیر کنترل دو عرفه با قطر اهرم کنترل روغن را از مدار فشار 

ل هیدرولیک ادوات با سیلندر هیدرولیکی دو عرفه کوپلینگ سریع هدایت می کند.این کار به منتور کنتر

 صورت می گیرد.

 نحوه تملکرد:

( حرکت می دهید,پیستون 2( یا )4وقتی اهرم کنترل را برای تملکرد شیر کنترل به یکی از موقعیت های )-

در شیر عوری حرکت می کند که روغن از خط فشار به یک اتصال جریان می یابد و از عریق اتصال دیگر 

 بر می گردد و برتکس آن در صورتی که اهرم را به جهت دیگر ببرید رخ می دهد.

وقتی آن را رها می کنید,اهرم روی جز کنترل بدون توجه به وضعیت قبلی خودبه عور اتوماتیک به حالت 

 خنثی بر می گردد. 

 

 

 کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو

 Cاهرم کنترل 

و هیدرولیک خروجی یا  3/8از عریق شیر کنترل دو عرفه با قطر ر فشار اهرم کنترل روغن را از مدا

کوپلینگ سریع به هر دو سیلندر هیدرولیکی یک عرفه به صورت همزمان هدایت می کند.این کار به منتور 

 کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو صورت می گیرد.

 نحوه تملکرد:
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روغن سیلندر هیدرولیکی یک عرفه روی ادوات تامین می گردد  ( می برید,4وقتی که اهرم را به موقعیت )-

و سیلندر هیدرولیکی شروع به باال آمدن می کند.و وقتی آن را رها می کنید اهرم روی جز کنترلی به عور 

 بر می گردد و سیلندر هیدرولیکی باال باقی می ماند. 1اتوماتیک به حالت خنثی در موقعیت  

( می برید,اجازه می دهید که جریان روغن از سیلندر هیدرولیکی یک 2در موقعیت ) وقتی که اهرم را پایین-

عرفه به سیستم هیدرولیک تراکتور برگردد.سیلندر روی ادوات با کمک نیروی خارجی یا فنر )بسته به ورژن 

 آن( شروع به پایین آمدن می کند.

باقی می ماند.بنابر این  (detent)( یعنی2)حتی وقتی که شما آن را رها می کنید,اهرم همچنان در موقعیت 

 برگرداند. 1اگر می خواهید مکانیزم باالبر دیگر پایین نیاید, همیشه باید آن را به موقعیت 

 

 

 کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب

 Dاهرم کنترل 

دو سیلندر  ( بهB)ورژن  1/2از عریق شیر کنترل دو عرفه با قطر اهرم کنترل روغن را از مدار فشار 

هیدرولیکی دو عرفه بطور همزمان هدایت می کند.این کار به منتور کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب 

 صورت می گیرد.

 نحوه تملکرد:

( باال می برید,مکانیزم باالبر باال می آید و وقتی آن را رها می کنید,اهرم 4وقتی اهرم کنترل را تا موقعیت )-

 اتوماتیک به حالت خنثی بر می گردد و مکانیزم باالبر در همان حالت باقی می ماند.روی جز کنترل به عور 

و وقتی آن را رها می  ( می برید,مکانیزم باالبر شروع به پایین آمدن می کند2وقتی اهرم را به موقعیت )-

همان حالت باقی  کنید,اهرم روی جز کنترل به عور اتوماتیک به حالت خنثی بر می گردد و مکانیزم باالبر در

 می ماند.

( 3هم تمل می کند,می توانید اهرم را به موقعیت ) (detent)از آنجایی که شیر کنترل به تنوان ابزار بلوک -

( باقی می ماند.بنابراین اگر می خواهید مکانیزم 3نیز ببرید و وقتی آن را رها می کنید در همان موقعیت )

 ( برگردانید.1آن را به موقعیت ) دیگر پایین نیاید,همیشه به عور دستی
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( قرار گرفته است,مکانیزم باالبر کامال پایین آمده و ادوات برای اینکه با زمین 3وقتی که اهرم در موقعیت )

 وفق پیدا کنند,به موقعیت شناور رفته اند.

 

 

 جز کنترل )سه اهرم کنترل(

 کنترل هیدرولیکی از عریق کوپلینگ سریع )دوبل(

 Eاهرم کنترل 

( به کوپلینگ سریع A)ورژن  1/2از عریق شیر کنترل دو عرفه با قطر اهرم کنترل روغن را از مدار فشار 

 هدایت می کند.این کار به منتور کنترل ادوات با سیلندر هیدرولیکی دو عرفه است.

ابت شده به صورت استاندارد کوپلینگ های  سریع قبال با شفت اتصال باالی هیدرولیک یا میله ضربدری ث

 است که می تواند توسط مصرف کننده تغییر کند.

 نحوه تملکرد:

( حرکت می دهید,پیستون 2( یا )4وقتی اهرم کنترل را برای تملکرد شیر کنترل به یکی از موقعیت های )-

در شیر عوری حرکت می کند که روغن از خط فشار به یک اتصال جریان می یابد و از عریق اتصال دیگر 

 دد و برتکس آن در صورتی که اهرم را به جهت دیگر ببرید رخ می دهد.بر می گر

وقتی آن را رها می کنید,اهرم روی جز کنترل بدون توجه به وضعیت قبلی خودبه عور اتوماتیک به حالت -

 خنثی بر می گردد.

( 3ا به موقعیت )هم تمل می کند,می توانید اهرم ر (detent)از آنجایی که شیر کنترل به تنوان ابزار بلوک -

( باقی می ماند.بنابراین اگر می خواهید مکانیزم 3نیز ببرید و وقتی آن را رها می کنید در همان موقعیت )

 ( برگردانید.1دیگر پایین نیاید,همیشه به عور دستی آن را به موقعیت )
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 کنترل هیدرولیک از عریق کوپلینگ سریع )دوبل(

  G و Fاهرم کنترل 

به هیدرولیک خروجی یا  3/2از عریق شیر کنترل دو عرفه با قطر وغن را از مدار فشار اهرم کنترل ر

 کوپلینگ سریع هدایت می کند.این کار به منتور کنترل ادوات با سیلندر هیدرولیکی دو عرفه است.

 تملکرد:

( 2یا  4ان )است,هنگامی که اهرم ها بدون در نتر گرفتن موقعیتش Eتملکرد آن درست همانند اهرم کنترل 

 ندارند. (detent)( می روند.تنها تفاوت این است که شیرها ابزار بلوک 1هنگام رها سازی به موقعیت خنثی )

 

 عملکرد شفت اتصال 2.2.0

لکرد آن که به صورت استاندارد روی تراکتور نصب شده شامل راه اندازی شفت اتصال,چرخش شفت تم

درفصل  PTOشفت اتصال,راه اندازی ساسات برای راه اندازی  اتصال بر اساس مد تملکرد ,خاموش کردن

 شرح داده شده است. "PTO"راه اندازی شفت اتصال 

از دیگر تملکردهای هیدرولیک پریمیم راه اندازی خوب با فعال سازی سوئیع است که در زیر شرح داده شده 

 است:

 PTOراه اندازی 

ع روی داشبورد دارد.در حالت اتصال اول,با توجه به وزن گزینه ای برای راه اندازی توسط سوئی تراکتور

 ادوات)نیروی چرخش( ,ساسات باید اول تنتیم گردد.موتور را روشن کنید و :
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 را فشار داده و نگه دارید.ساسات بایستس بسته باشد. (1)(PTO)سوئیع -

 را فعال کنید.  (2)(PTO)سوئیع شفت اتصال -

 اسات باز شود تا زمانی که شفت اتصال شروع به چرخش کند.به آرامی راه اندازی کنید تا س-

تنتیمات پایان یافته است.اگر شما از همان  ادوات استفاده می کنید نیازی نیست که در هر بار اتصال این -

 تنتیمات را انجام دهید.در غیر این صورت باید این پروسه را تکرار کنید.

 الگوی راه اندازی شفت اتصال با سوئیع:

 تراکتور بایستی خاموش و ترمز دستی کشیده شده باشد.-

از اهرم برای انتخاب مد تملکرد شفت اتصال موتور/گیربکس استفاده کنید.به فصل "شرح اجزای کنترل -

 شفت اتصال" مراجعه کنید.-برای کار

 موتور را روشن کنید.-

 را فشار دهید. (1)(PTO)سوئیع -

 ال کنید.)روغن از عریق ساسات به شفت اتصال تامین می شود.(را فع (2)(PTO)سوئیع شفت اتصال -

را نگه دارید تا زمانی که شفت اتصال کامال بچرخد و سپس آن را رها کنید.سوئیع به عور  (1)(PTO)سوئیع 

اتوماتیک به موقعیت اولیه بر می گردد و شیر سلنوئیدی برای راه اندازی غیر فعال می شود.)روغن مستقیما 

 ت اتصال تامین می گردد.(,شفت اتصال می چرخد.برای شف

 برای خاموش کردن آن به فصل "خاموش کردن شفت اتصال" مراجعه کنید.-

 

 

 عملکرد مکانیزم باالبر هیدرولیک 2.2.2

مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب بوسیله سیلندر هیدرولیکی کنترل می شود که می تواند به صورت یک یا دو 

 شیر سه جهته تمل کند. عرفه در اتصال با

 عملکرد سیلندر هیدرولیکی دو طرفه

فشار ایجاد شده توسط روغن هیدرولیک روی پیستون سیلندر از دوعرف )بسته به موقعیت اهرم( تمل می کند 

 که حرکت پیستون را در دو جهت مقدور می سازد.)باال رفتن و پایین آمدن(.
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 عملکرد سیلندر هیدرولیکی یک طرفه

اد شده توسط روغن هیدرولیک روی پیستون سیلندر از یک عرف تمل می کند که حرکت پیستون را فشار ایج

 در جهت باال ممکن می سازد.حرکت به سمت پایین توسط نیروی خارجی ممکن می شود.

 

 

( ببرید,مکانیزم 4مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب توسط اهرم کنترل,کنترل می گردد.اگر آن را به موقعیت )

( ببرید,مکانیزم شروع به پایین آمدن می کند.برای 2روع به باال آمدن می کند و اگر آن را به موقعیت )ش

 جزئیات بیشتر به فصل "تملکرد اجزا کنترل هیدرولیک" مراجعه کنید.

 (5خنثی )اهرم در موقعیت 
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 (1باال رفتن )اهرم در موقعیت 

 

 (2پایین آمدن )اهرم در موقعیت 

 

 (2شناور )اهرم در موقعیت حالت 

 

 عملکرد شیر سه جهته 2.2.8

در مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب,می توان سیلندر هیدرولیک دو عرفه را توسط یک شیر کنترل سه جهته 

 )که در قسمت سمت راست صندلی راننده نصب شده است.( به سیلندر هیدرولیک یک عرفه تبدیل کرد.

 ببرید. Aر هیدرولیک یک عرفه اهرم را به موقعیت برای تبدیل به وضعیت سیلند-



111 
 

 ببرید. Bبرای تبدیل به وضعیت سیلندر هیدرولیک دو عرفه اهرم را به موقعیت  -

 

 ساسات سیلندر های هیدرولیک عقب 2.2.2

برای مقاصد مختلف می توان سرتت حرکت سیلندر هیدرولیک در مکانیزم باالبر تقب تنتیم کرد.این 

ط دو  ساسات انجام می گیرد که در قسمت سمت راست زیر اجزای کنترل قرار گرفته تنتیمات توس

است.ساسات ها مقدار روغن تامین شده به سیلندر هیدرولیکی را تنتیم می کنند.یک ساسات برای تنتیم 

 سرتت باالرفتن و دیگری برای تنتیم سرتت پایین آمدن مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب.

 تملکرد:

 تن و پایین آمدنباالرف

با چرخاندن ساسات به سمت راست )+( جریان روغن به سیلندر هیدرولیک بسته خواهد شد.)سرتت حرکت -

 سیلندر کاهش می یابد.(

( جریان روغن به سیلندر هیدرولیک باز خواهد شد.)سرتت حرکت -با چرخاندن ساسات به سمت راست )-

 سیلندر افزایش می یابد.(
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 ای پریمیم اضافیهیدرولیک ه 2.8

ورژن جدید تراکتور با تجهیزات پریمیم تالوه بر هیدرولیک های موجود سیستم هیدرولیک شناور را یکپارچه 

می کند.با وجود این هیدرولیک,تملکرد اجزا کنترل,شفت اتصال و ساسات های سیلندر هیدرولیک تقب 

 یکسان خواهد بود.

 افی زیر هم نصب شده است:تالوه بر سیستم هیدرولیک پریمیم موارد اض

 .شیر برای آمادگی فشار4

 برای ذخیره انرژی هیدرولیکی.باتری 2

برای ساپورت کردن وزن ادوات که در آن شیر سه جهته برای تبدیل سیلندر یک عرفه به دو  .بلوک کنترل2

 عرفه یکپارچه شده است.

 طرح شماتیک هیدرولیک 2.8.1

 عالئم و اختصارات

 مپ هیدرولیک.پ2                                            .بلوک فرمان4

 .شیر چهار جهته1                                              .سر فرمان3

 .اجزا کنترل )چهار اهرم کنترل(2                                        .محفته سیلندر8

 .فیلتر5                    .اجزا کنترل )سه اهرم کنترل(2

                                         .شفت اتصال9

 تملکرد دو عرفه(-کوپلینگ سریع )ادوات 41.4      تملکرد دو عرفه(-.کوپلینگ سریع )ادوات41

           تملکرد دو عرفه(-کوپلینگ سریع )ادوات 41.3   تملکرد دو عرفه(-کوپلینگ سریع )ادوات 41.2

 (PTO).ساسات 42      تملکرد دو عرفه(-کوپلینگ سریع )ادوات .44

 .سیلندر مکانیزم فرمان41                 .ساسات )سیلندر هیدرولیک تقب(43

 (PTO)استارت  2/3.شیر سلنوئید 42            .قسمت تقب سیستم انتقال )جعبه دنده(48

 .سیلندر هیدرولیک )باالبر دن و پایین آوردن بازوی اتصال پایین(45                                   2/2.شیر 42

 .سیلندر هیدرولیک تقب )یک عرفه یا دو عرفه,باال بردن یا پایین آوردن مکانیزم باالبر تقب(49

 .بلوک فرمان )تنتیم نیروی کمکی هیدرولیک شناور و سیلندر هیدرولیک تقب در یک و دو عرفه(21

 ی انرژی هیدرولیکی(.باتری )ذخیره ساز24

 .شیر برای آماده سازی فشار22

 .گیج فشار23
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 طرح شماتیک هیدرولیک

 

 عملکرد سیستم شناور 2.8.2

( روی داشبورد را فشار دهید,سپس اهرم کنترل را برای کنترل مکانیزم 4برای روشن کردن آن سوئیع )

 سیستم شناور با ساپورت شروع به کار می کند.( ببرید.در این حالت 3باالبر هیدرولیک تقب به موقعیت )

وقتی که از سیستم استفاده نمی کنید,بوسیله سوئیع آن را خاموش کنید.می توانید وقتی که اهرم روی جز کنترل 

( هست این کار را انجام دهید.در این حالت مکانیزم باالبر هیدرولیک,در حالت شناور 3هنوز در موقعیت )

 ون ساپورت.باقی می ماند اما بد

(  یا خاموش کردن تراکتور,خاموش کنید.باتری هیدرولیک 1می تونید سیستم را با حرکت اهرم به موقعیت )

 وقتی که موتور را خاموش کنید, به عور اتوماتیک تخلیه می شود.

 تنتیم فشار سیستم

ر افزایش پیدا می کند و اگر ( فشار سیستم را تنتیم کنید.اگر دستگیره را ساتتگرد بچرخانید,فشا2با دستگیره )

آن را پاد ساتتگرد بچرخانید,فشار کاهش می یابد.تنتیم فشار را می توان در حالت سوئیع خاموش و تراکتور 

 در حال کار انجام داد.



112 
 

وقتی که برای اولین بار ادوات را وصل می کنید یا یک ابزار را با ابزار دیگری جایگزین می کنید,مطابق 

 زیر تمل کنید:

 ( باید خاموش باشد.4سوئیع روشن/خاموش )-

 ( را باز کنید.3مهره ایمنی )-

 (1بار کاهش دهید.) 1فشار را به -

 سیستم شناور با ساپورت را روشن کنید.-

 

 

 وقتی که ادوات متصل می شوند,فشار را تنتیم کنید:

 یم کنید.( را بچرخانید.توصیه می شود که بر اساس وزن ادوات آن را تنت2دستگیره )-

 وقتی تنتیمات تکمیل شد,مهره ایمنی را محکم کنید.-
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 وقتی با همان ابزتر کار می کنید نیازی به تنتیم فشار در هر بار استفاده نیست.

 

 بلوک کنترل سیستم هیدرولیکی 2.8.2

بلوک کنترل در کنار تنتیم فشار در سیستم شناور تملکرد تبدیل سیلندر هیدرولیک دو عرفه را به یک عرفه 

 بر تهده دارد.

 چرخانید.( را ساتتگرد ب4برای تبدیل به سیلندر هیدرولیک دوعرفه دستگیره تنتیم  )-

 ( را پاد ساتتگرد بچرخانید.4برای تبدیل به سیلندر هیدرولیک یک عرفه دستگیره تنتیم  )-

 

 

 

 

 

 

 

 

در هنگام اتصال و جداسازی ادوات به تراکتور,سوئیع باید خاموش باشد و گیج فشار باید  هشدار:

 احتمال مصدومیت استفاده کننده وجود دارد. بار را نشان دهد.در غیر این صورت 1
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 جدول نیروی کمکی ادوات 2.8.2

 

 توضیحات دستگاه برای استفاده تراکتور در رفت و آمد جاده ای 2.2
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 چراغ های جلو )سرچراغ ها(

 نور پایین .4

 نور باال .2

 چراغ های کناری

 اغ های وضعیتچر .3

 شاخص های جلو .1

 چراغ های عقب

 شاخص های تقب .8

 انعکاس دهنده ها .2

 نور پایین و چراغ ترمز .2

 چراغ صفحه )همیشه با تغییر چراغ در هر وضعیتی روشن است( .5

 

 برای خاموش و روشن کردن چراغ ها به بخش "توضیحات ادوات و بخش های کنترلی" رجوع کنید.

 آینه دید تقب .9

 بوق .41

 (optionچراغ گردان ) .44

 چراغ های کار .42

 سیستم برق 2.15

 باتری 2.15.1

ولت، منبع نیروی برق برای تمامی قسمت ها و تجهیزات داخلی برقی تراکتور می  42باتری با مقدار ولتاژ 

 باشد. ویژگی باتری در بخش "اعالتات فنی" توضی  داده شده است.
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ی در تماس باشند، گریس کاری و چفت و بست مراقب باشید که باتری همیشه تمیز باشد و اتصاالت به خوب

، با گریس چرب، روغن کاری کنید، این کار تمامی نقاع تماس را پیش از بستن شوند. ما توصیه می کنیم که

 باتث کاهش احتمال خوردگی می شود.

اندازی شروع به کار یا استارت موتور باید با توجه به دستور العمل راه اندازی انجام شود.)به بخش "راه 

 تراکتور" رجوع شود(.

 

 دسترسی

برای دسترسی به باتری، کاور یا پوشش را باال بزنید. باتری همان ابتدا سمت راست روی مخزن قرار دارد. 

گاهی اوقات سط  الکترولیت را بررسی کنید )مقدار آن باید بین تالمت حداکثر و حداقل باشد( ، در صورت 

ستگی به نوع تراکتور دارد. در زمستان فشار هوا پایین است ، زمانی که از نیاز آب مقطر اضافه کنید، که ب

 استارتر برق 1.41.2تراکتور برای 

استارتر برق یک الکتروموتور است که به یک چرخ دنده ی چرخ عیار موتور متصل است. برق به صورت 

فنی" توضی  داده شده است.  مستقیم از باتری تامین می شود. ویژگی های استارتر برق در بخش "اعالتات

یان با قدرت باالیی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر این در ادامه رع به کار کرد جوبمحض اینکه موتور شر

 ستفاده از استارتر توضی  داده شده است:ازمان 
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 درگیر شود . ثانیه 41استارتر می تواند بدون ترمز برای حداکثر -

 ثانیه صبر کرده و سپس دوباره امتحان کنید. 41ود اگر موتور روشن نمی ش-

 اگر موتور پس از چندین بار تالش روشن نشد، ره اندازی را متوقف کنید و مشکل را پیدا کنید.-

 متناوبگر )دستگاه تولید برق متناوب( 2.15.2

ین تمل فقط زمانی متناوبگر از نگهداری پایدار و شارژ ضروری یا ولتاژ باتری اعمینان حاصل می کند، و  ا

  :که

 چفت و بست مکانیکی صحی  باشد .4

 اتصال به باتری صحی  باشد.  .2

 اتصال برقی آسیب ندیده باشد. .3

کنترل تملکرد متناوبگر به وسیله ی چراغ کنترل روی داشبورد انجام می گیرد. اگر متناوبگر به عور مناسب 

 تمل می کند ، چراغ کنترل در حالت نرمال خاموش است.

 های متناوبگر در  بخش "اعالتات فنی" توضی  داده شده است. ویژگی

 

 فیوزها 2.15.2

فیوزها در پشت داشبورد قرار دارند. اگر یک فیوز سوخت، درپوش جعبه فیوز را برداشته و فیوز سوخته را 

 بررسی و بازرسی کنید. توض کنید. اگر این تمل دوباره تکرار شد سیستم برق را توسط یک متخصص

 از تعویض فیوز سوخته: پیش

 کلید تماس در موقعیت را حرکت دهید. .4

 در صورت امکان مشکل را حل کنید البته اگر دلیل از فیوز خراب بود. .2

 فیوز سوخته را تعویض کنید. .3
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 آرایش فیوزها

 

 

 

 

 

 .استفاده کنید مشخصات فیوز قبلیبا همان  سالم  برای تعویض فیوز از فیوز  مهم:
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 عراحی فیوز فیوز نام توضیحات

 A F48 7.5فیوز  شروع سرد,خاموشی موتور

 A F56 5فیوز  ابزار ها و چراغهای کنترل

توضی  ابزار ها و تالمت ها روی 

 سوئیع

 A F80 5فیوز 

 A F74 7.5فیوز  چراغهای موقعیت سمت چپ 

 A F75 7.5فیوز  چراغ وضعیت سمت راست

نور  , چراغ های جلویا سرچراغ

 پایین

 10A F63وز فی

نور  , چراغ های جلویا سرچراغ

 باال

 10A F62فیوز 

 10A F53فیوز  سیگنال صدا)بوق(

 15A F26فیوز  سیگنال های هشدار دهنده خطر

 A F43 7.5فیوز  شاخص های جهت

 A F45 7.5فیوز  چراغ ترمز

 5A F023فیوز  تامین هیدرولیکی

 (ISO 1724سوکت یا پریز برای اتصاالت ) 2.15.0

 قطب دارد و برای اتصال برق ادوات تراکتور تعبیه شده است. 2سوکت یا پریز 

 توزیع قطب ها روی سوکت یا پریز

 توضیحات یا کارکرد .نوع    .ردیف

1 L  سمت چپ -شاخص 

 

2 54 G 

 دنباله بند ها

3 31 

 اطراف تراکتور

4 R 

 سمت راست -شاخص 
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5 58 R  جانبی و صفحه نور- 
 راست

6 54 

 چراغ ترمز

7 58 L  سمت چپ  -نور جانبی 

 
 

 

 . حمل و نقل تراکتور 0

 ه تمل کند.دزمان انتقال تراکتور، کاربر باید عبق دستورالعمل سازن

 

 برای انتقال تراکتور چندین حالت وجود دارد که با یکدیگر تفاوت دارند، که بستگی به پایان کار دارد.

 

 بارگیری و پیاده سازی از تراکتور باید به دقت انجام شود تا از رسیدن آسیب به افراد و مهم:

 دستگاه جلوگیری گردد.
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 بارگذاری 0.1

برای بارگذاری تراکتور روی وسیله ی حمل و نقل از یک سط  شیبدار استفاده می شود که شما می توانید 

حرکت دهید و ایمنی وسیله ی حمل و زمین را حفظ کنید. اگر از سط  وسیله ی حمل یا سط  شیبدار را 

 شیبدار برای بارگذاری استفاده می کنید از مطابقت بار و محور چرخ ها اعمینان حاصل کنید.

 بارگذاری تراکتور فقط از صندلی راننده یا یک میله یدک کش یا زنجیری روی دستگیره قابل کنترل است.

 مراحل بارگذاری

 ن کردن تراکتورروش .4

باال بردن مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب تا باالترین نقطه. اگر روی تراکتور مکانیزم باالبر  .2

هیدرولیک جلو نصب شده است آن را نیز باال ببرید. برای کنترل مکانیزم باالبر به بخش "توضیحات 

 اتضای کنترلی برای هیدرولیک" مراجعه شود.

و روی وسیله ی حمل قرار دهید. راننده باید با  ت سط  شیبدار برانیدبه آرامی تراکتور را به سم .3

 مراحل بارگذاری تراکتور روی وسیله ی حمل آشنایی داشته باشد و نکات ایمنی را رتایت کند.

زمانی که تراکتور را روی وسیله ی حمل متوقف می کنید ، موتور را خاموش کرده و ترمز پارک  .1

 از خارج کردن کلید، دنده را در کمترین تدد خود قرار دهید.کردن را درگیر کنید. پیش 

 

محکم و ایمن کنید. اگر مشکلی با فضای  تراکتور را با گوه های ایمنی و پیع های چفت و بست ، پیش از انتقال

 را پایین بیاورید. سازه محافظناکافی داشتید می توانید 
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نقل بارگیری می کنید,از رمپ بارگیری مناسب وقتی که تراکتور را روی وسیله حمل و  مهم:

 استفاده کنید.
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 پیاده سازی 0.2

مراحل پیاده سازی تراکتور برتکس تمل کردن در بارگذاری می باشد. پیش راندن تراکتور وسیله ی حمل را 

 خاموش کنید.  از سط  شیبدار نیز اعمینان حاصل کنید که: 

 مناسب برای بار باشد. .4

 بطور صحی  تنتیم کنید.را  محور چرخ ها  .2

 ایمنی بین سط  شیبدار و زمین حفظ شود. .3

 تراکتور را از وسیله ی حمل پیاده کنید.

 

 کسل کردنب 0.2

 بکسل کردن تراکتور ممکن است در اثر نقص یا انتقال توسط بارگذاری تراکتور در وسیله ی حمل باشد.

 قالب بکسل روی بخش جلویی سمت راست تراکتور درست در پشت کاور موتور قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

گر تراکتور را با موتور خاموش از وسیله ی حمل پیاده سازی کردید، چرخ فرمان  ا هشدار:

 سفت می شود و چرخاندن آن مشکل است چون سیستم هیدرولیک تمل نمی کند.
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 مراحل اتصال تراکتور به وسیله ی بکسل:

 وسیله ی بکسل را به تراکتور تزدیک کنید، شما می توانید نوار بکسل را بدون مشکل ببندید. .4

 ( را از قالب بکسل بیرون بکشید.2) ( و پیع4پین ایمنی را از روی پیع خارج کنید ) .2

 نوار بکسل یا سیم بکسل را به وسیله ی بکسل و تراکتور وصل کنید. .3

پیع را سر جای خود روی قالب بکسل تراکتور برگردانید و آن را با پین ایمن کنید. همین کار را  .1

 روی وسیله ی بکسل اجرا کنید.

کنترل را به موقعیت خنثی انتقال دهید و  دندهاهرم های پس از اتصال تراکتور به وسیله ی بکسل  .8

 ترمز دستی را آزاد کنید.

موتور را آماده به کار نگه دارید تا چرخ فرمان خوب تمل کند. در کردن  در صورت امکان در عول بکسل 

غیر اینصورت  چرخ فرمان سفت می شود و چرخش به دلیل تمل نکردن هیدرولیک به سختی صورت می 

 پذیرد.

 

 

 

 

 از قالب بکس جلو برای بکسل کردن سایر ادوات استفاده نکنید. هشدار:

 

اگر مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو نصب شده است,قالب بکسل را نمی توان به محل اصلی :مهم

 اش وصل کرد.

 

پیش از بکسل  .یدک کش جلویی برای کشیدن دیگر تجهیزات استفات نشود قالباز   هشدار:

کردن همیشه پیع های اصلی روی تراکتور و وسیله ی بکسل را بررسی کنید که صحی  قرار 

 گرفته باشند و با پین ایمنی محافتت شوند.
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 تنظیمات تراکتور .0

 تمام تنتیمات تراکتور باید با موتور خاموش انجام شود مگر اینکه مورد خاص و مشخصی باشد.

 :نگه داشتن تراکتور به شکل ایمن

ی یک سط  صاف باشد. اگر این کار ممکن نبود تراکتور را با گوه های فضای تراکتور باید دارا .4

 ایمنی زیر چرخ ها ایمن کنید و از ایمنی عمینان حاصل کنید.

 حرکت داده و ترمز دستی را بکشید. 4اهرم را به دنده ی  .2

 اهرم برای شفت اتصال را به موقعیت خنثی حرکت دهید. .3

، ترمز نداشتن مز ادوات را درگیر کنید. در صورتدارد تراگر ادوات قابل حمل روی تراکتور قرار  .1

 با گوه های ایمنی زیر چرخ ها آنها را ایمن کنید.

نداشتن، با گوه  مز ادوات را درگیر کنید. در صورتاگر ادوات روی تراکتور بکسل شده است،تر .8

 های ایمنی زیر چرخ ها آنها را ایمن کنید.

 ی بخش کنترل در موقعیت خنثی قرار دهید.اهرم های کنترل هیدرولیک را روی رو .2

 موتور را خاموش و کلید را خارج کنید. .2

 

  فرمانغربیلک فرمان صندلی و  0.1

 تنظیمات صندلی 0.1.1

 تنظیم طول صندلی

( را به باال بکشید می توانید صندلی را به جلو و یا تقب حرکت دهید و با اندازه ی شخصی و 4اگر اهرم)

 دلخواه تنتیم کنید.

صندلی می نشینید اهرم را آزاد کنید تا صندلی به صورت اتوماتیک و خودکار مسدود و قفل  یزمانی که رو

 شود.

 

مناسب با تراکتور و فقط این کار همیشه بکسل کردن را با وسیله ی بکسل با قدرت کافی و  :مهم

 کیلومتر بر ساتت انجام دهید. 41را برای فاصله های کوتاه با حداکثر سرتت 
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 تنظیم ارتفاع صندلی

 ارتفاع صندلی با دو دستگیره و با توجه به مراحل زیر قابل تنتیم است:

 دستگیره های قابل تنتیم را روی هر دو عرف صندلی باز کنید. .4

 را بصورت دستی تنتیم کنید.ارتفاع صندلی  .2

 دستگیره های تنتیم را سر جایشان برگردانید و ببندید. .3

 

 تنظیم میرایی)حالت فنری( هیدرولیک

 میرایی صندلی با توجه به مشخصات زمینی که روی آن رانندگی می کنید قابل تنتیم است.

 میرایی صندلی با دو دستگیره و با توجه به مراحل زیر قابل تنتیم است:

 اگر دستگیره را به راست بچرخانید)در جهت تقربه های ساتت( میرایی سخت و سفت می شود)+(. .4

 (.-)در جهت خالف تقربه های ساتت( میرایی نرم و شل می شود)بچرخانید چپ رابه اگردستگیره .2
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 (Rچرخش صندلی )فقط در تراکتور ورژن برگشت پذیر 

درجه بچرخانید.وقتی که صندلی می  451ید صندلی را در جهت تکس برانید,می توانوقتی می خواهید 

چرخد,داشبورد وکلیه متعلقاتش نیز می چرخد.پس از چرخش شیر زیر داشبورد فعال شده که موقعیت را به 

عور اتوماتیک مشخص می کند و جریان روغن را به سیستم هیدرولیک فرمان راه می اندازد.بنابراین فرمان 

 می کند.متناير با جهت چرخش تمل 

 نحوه چرخش صندلی

 وقتی که موتور خاموش است و ترمز دستی کشیده شده صندلی را بگردانید.

 اهرم کنترل را در وضعیت خنثی قرار دهید.-

 که در زیر صندلی قرار گرفته است را به سمت راست فشار دهید برای رها شدن صندلی.( 4اهرم )-

 

 ( قفل شود در این حالت صندلی ثابت شده است.2)به عوری که  ارتفاع صندلی را تنتیم کنید-
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 درجه در جهت تقربه های ساتت بچرخانید. 451صندلی را -

 

 ( را به سمت خود فشار دهید تا صفحه آزاد شود.صندلی ثابت شده است.2دکمه )-
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 گردیده است.( قفل شده و صندلی در وضعیت جدید ثابت 4صندلی را رها کنید,اعمینان حاصل کنید که اهرم )-

 

 

 تنظیم فرمان 0.1.2

اند فرمان تراکتور را برای راحتی بیشتر خود,مطابق نیازهای ارگونومیکی خود تنتیم مصرف کننده می تو

 کند.

 نحوه تنظیم فرمان:

 ( را خالف جهت تقربه های ساتت بگردانید.4اهرم )-

 فرمان را به سمت باال و پایین حرکت دهید تا تنتیم شود.-

 اهرم را با بازگرداندن به حالت اولیه اش محکم کنید.-

 

هر زمان که صندلی را چرخاندید,تملکرد صحی  کنترلی را قبل از روشن کردن   هشدار:

 تراکتور چک کنید.)فرمان,ترمز ها ,پدال و غیره(

 

 

 هنگام رانندگی در جاده,راننده و جهت رانندگی همواره باید رو به موتور باشد. :مهم



132 
 

 

 تی که فرمان را تنتیم کردید,اعمینان حاصل کنید که در وضعیت جدید قفل شده است.وق

 

 تنظیمات چراغها 0.2

 )چراغ های جلو(تنظیم سر چراغ ها 0.2.1

 

 چراغ های جلو روی دیوار نقاع پرتو افکنی در ارتفاع میانی -4   .4

 فاصله بین چراغ های جلو و دیوار  -2   .2

3. A- فاصله بین چراغ های جلو 

1. B- ارتفاع چراغ های جلو 

8. X- فاصله بین وسط نور چراغ و محور سط  افقی 

 

 

 

 تملیات تنتیم فرمان تراکتور را فقط زمانی که تراکتور خاموش است انجام دهید.  هشدار:

 

 

به یاد داشته باشید که این شکل برای کشورهایی با تبور و مرور از سمت راست جاده می   :مهم

تبور و مرور از چپ می باشد سط  نقاع پرتوافکنی روی دیوار باید  هایی کباشند. در کشور ه

متقارن باشد. انعکاس میدان روشن که دیوار را قابل دید می کند باید همیشه به لبه ی جاده هدایت 

 شود.
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تیک سرچراغ ها را در فضایی که تراکتور روی آن قرار دارد با الستیک های کامل و صحی  باد شده و الس 

های مستقیم و راست تنتیم کنید. فضایی که تراکتور در آن قرار دارد باید با نور پایین چراغ های جلو تا 

متر از دیوار و بررسی موقعیت چراغ ها بشکل صحی  باشد. در صورت موقعیت ناصحی  چراغ  8فاصله ی 

 ها آنها را تنتیم کنید.

 

های جلو روی دیوار باشید تراکتور را با نور پایین چراغ ها به  برای اینکه قادر به تعیین نقاع پرتودهی چراغ

متری از دیوار به  8سمت دیوار حرکت دهید، مرکز نور چراغ ها را تالمت بزنید و تراکتور را تا فاصله ی 

 تقب برگردانید.

 یگیری کنید:تراز سط  افقی و تمودی چراغ های جلو با پیع ها در شکل نشان داده شده است. مراحل زیر را پ

 ( را از روی هر چراغ باز کنید.4پیع) 1تمام  .4

 ( بردارید.2قاب محافظ را از روی چراغ ها) .2

 ل کردن دو پیع باالیی تنتیم کنید.شموقعیت چراغ ها را به وسیله ی بستن یا  .3

 پیع ببندید. ازمانی که چراغ ها تنتیم شد قاب محافظ را سر جای خود برگردانید و ب .1
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نتیمات کامل شد فاصله ی نقاع پرتودهی روی دیوار باید کامال مشابه فاصله بین چراغ های جلو زمانی که ت

 باشد.

 

 وی کابین(تنظیم چراغ های باال )کار( )با نصب بر0.2.2

 چراغ های باال روی کابین می تواند بصورت دستی با زوایای مختلف تنتیم شود.

 تنتیمات

 ( روی بخش انعطاف پذیر چراغ را شل کنید.4در ابتدا ، پیع) .4

 موقعیت چراغ ها را بصورت دستی به زاویه دلخواه و مناسب تنتیم کنید. .2

 پیع را سفت و محکم کنید. .3

 

 

 

اگر در حال رانندگی در ترافیک جاده هستید، چراغ ها باید دقیقا تنتیم شوند تا به دیگر   :مهم

 رانندگان آزار و اذیتی نرسد.
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 تنظیم مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب 0.2

. زمانی که ادوات برای اولین بار با این مدل تراکتور شما می توانید مجموته ی ادوات را بدرستی تنتیم کنید

نصب می شوند این مهم است که وزنشان را بررسی کنید که بیش از حد بار محوری مجاز تراکتور نباشد. اگر 

 معتقدید که تراکتور پایداری الزم را برای ادوات ندارد با نصب وزنه ها روی آن پایداریش را افزایش دهید.

 تنظیمات

یدرولیک تقب باید هربار که ادوات نصب میشود صورت گیرد که نقاع اتصال توزیع تنتیم مکانیزم باالبر ه

شده ی متفاوتی را به تنوان ادوات قبلی ایجاد کند. تراکتور را به سمت ادوات، جایی که می خواهید بازوهای 

ز ایمنی آن اعمینان اتصال را تا ارتفاع نقاع اتصال  ادوات پایین بیاورید، برانید. تراکتور را متوقف کرده و ا

 حاصل کنید.

 مکانیزم باالبر هیدرولیک تقب می تواند با توجه به الزامات به شکل های زیر تنتیم شود:

 تنتیم بازوهای اتصال پایینی .4

 تنتیم میله ی باالبر)راست/چپ( .2

 تنتیم شفت اتصال باالیی یا میله ی متقاعع .3

 تنتیم کشنده ی جانبی .1

 

 ایینیتنظیم بازوهای اتصال پ 0.2.1

 اتصال استاندارد )مفصل توپی(

 اگر بازوهای اتصال پایین قابل تنتیم در تراکتور نصب شده برای تنتیم آن به صورت زیر تمل کنید:

 ( ایمنی روی دسته را باز کنید.4قفل) .4

( را در جهت تقربه های ساتت، میله ی باالبر را به شکل عوالنی بچرخانید یا چرخش در 2دسته) .2

 به های ساتت میله ی باالبر به شکل کوتاهجهت خالف تقر

 قفل ایمنی را ببندید و دسته را مسدود کنید. دزمانی که ارتفاع دلخواه میله ی باالبر را تنتیم کردی .3

 مراحل را روی عرف دیگر تکرار کنید. .1

 

قط در صورت نیاز در عول کار استفاده کنید. زمانی که در حال رانندگی در از چراغ ها ف  :مهم

 ترافیک جاده هستید این چراغ ها را خاموش کنید. تا دیگر رانندگان را آزار ندهید.
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تنتیم میله باالبر  با تنتیم میله های باالبر می توانید ارتفاع بازوی اتصال پایینی را تنتیم کنید. اگر در عول

میله بلند بود ارتفاع باالبر بازوهای اتصال را کاهش دهید، اگر میله ی باالبر را با تنتیم کردن کاهش دهید 

 ارتفاع میله افزایش می یابد.

 با توجه به نصب ادوات شما می توانید ارتفاع فقط یک میله باالبر را تنتیم کنید.

 

 

 ابتاتصال توپی با بازوهای اتصال ث

 اتصال توپی به سمت راست یا چپ بازوی  اتصال صورت می گیرد.تنتیم افقی اتصال توپی با حرکت 

 ( را باز کنید.2( روی پیع و پیع )4ابتدا به آهستگی مهره )-

 موقعیت مناسب اتصال توپی روی بازو را تنتیم کنید.-

 ببندید. 29( را روی پیع )4) وقتی به موقعیت مناسب اتصال توپی روی بازو رسیدید,دوباره مهره-
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 این مراحل را برای بازوی اتصال دیگر تکرار کنید.-

 

 تنظیمات میله ی اتصال باالیی )پیوند باالیی( 0.2.2

ادوات را به تراکتور متصل می کنید باید نحوه ی تملکرد میله ی اتصال باالیی را تنتیم  زمانی که یکی از

کنید. بوسیله ی تنتیم عول میله ی اتصال باالیی شما می توانید زاویه برخورد را با توجه به سط  تنتیم کنید.  

برخورد ادوات را کاهش دهید، اگر شما در عول تنتیم میله ی اتصال باالیی با عول اضافه مواجه شدید زاویه 

 اگر با کوتاهی عول مواجه شدید زاویه ی ادوات را افزایش دهید.

 میله ی اتصال باالیی استاندارد )مکانیکی(

 تنتیم میله ی اتصال باالیی:

 ( را بوسیله ی باز کردن شل کنید4اهرم ایمنی ) .4

ی اتصال را بلند کنید. و در  ( را از قسمت وسط در جهت تقربه های ساتت چرخانده و میله2دسته) .2

 خالف جعت تقربه های ساتت آن را کوتاه کنید.

)فقط اگر میله ی اتصال روی تراکتور در نقطه ای بسته شده بود، اهرم ایمنی روی بخش کناری ادوات قرار 

 میگیرد. اگر میله ی اتصال در عول مسیر بسته شده بود آن را به صورت چرخش معکوس تنتیم کنید(.

( را سر جایش ببندید و چرخش 4بار عول دلخواه میله ی اتصال را تنتیم کنید اهرم ایمنی)یک  .3

 ( را در قسمت وسطی میله مسدود کنید.2دسته)

 

 

 

 تنتیم کردید همیشه از بسته و مسدود بودن قفل ایمنی بازاگر میله ی باالبر را پیش از   هشدار:

  اعمینان پیدا کنید. 
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 میله ی اتصال باالیی هیدرولیک

ادن اهرم میله ی باالبر توسط اهرم کنترل هیدرولیک روی بخش کنترلی تنتیم می شود. به وسیله ی حرکت د

 به باال و پایین شما می توانید میله ی اتصال را بلند و کوتاه کنید.

 

 تنظیمات میله اتصال باال )لینک باال( 0.2.2

وقتی که یک ابزار را به تراکتور متصل می کنید,باید تنتیمات میله اتصال باال را انجام دهید.با تنتیم عول 

بق سط  تنتیم می گردد.اگر عول میله اتصال باال را در عول میله اتصال باال,زاویه برخورد ادوات مطا

 

اگر میله ی اتصال باالیی را پیش از کار، تنتیم کردید همیشه سفت و محکم بودن اهرم   هشدار:

 ایمنی را بررسی کنید.

نباید بیش از حد عوالنی باشد، چرا که هر دو قسمت اتصالی میله  هرگز میله ی اتصال باالیی

 دارای عول حداقل هستند چرا که آنها می توانند با سقوع بار باتث صدمات جدی شوند.
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اگر عول میله اتصال باال را در عول تنتیمات  تنتیمات افزایش دهید,زاویه برخورد ادوات کاهش می یابد.

 کاهش یابد,زاویه برخورد ادوات افزایش می یابد.

 

 

 میله اتصال باال استاندارد

 تنتیم میله اتصال باال استاندارد:

 ( را با باز کردن پیع آن شل کنید.4اهرم ایمنی )-

( را در قسمت مرکزی میله بصورت ساتتگرد بچرخانید برای افزایش عول میله اتصال.برای کاهش 2دسته )-

عوب می توان آن را بصورت پادساتتگرد چرخاند.)تنها در صورتی که میله اتصال در یک نقطه به تراکتور 

نی سمت ادوات است.اگر میله اتصال با روشهای دیگری به  تراکتور بسته شده بسته شده باشد, اهرم ایم

 باشد,تنتیمات با چرخاندن اهرم برتکس است.(

( را در مرکز 2( را بچرخانید و گردش دسته )4وقتی که عول مورد نتر میله اتصال تنتیم شد,اهرم ایمنی )-

 میله قفل کنید.
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 تنظیمات کشنده ی  جانبی 6.3.4

حدود کشنده ی جانبی یا حرکت انتقالی ادوات محدود است. در زمانی که ادوات آماده ی نصب روی تراکتور 

 هستند تنتیم می شود.

( استفاده می شود. زمانی که دسته را در جهت تقربه های 4برای تنتیم کشنده ی جانبی از چرخاندن دسته)

ده ی جانبی بسته یا کوتاه می شود و اگر آن را در خالف جهت بچرخانید کشنده ی ساتت می چرخانید کشن

 جانبی باز یا بلند می شود.

کشنده های جانبی با توجه به کار بصورت تصادفی تنتیم می شوند در مواقعی که کاربر می خواهد ادوات را 

 حرکت دهد یا ثابت کند و ببندد.

 

 

 

 

 

 

قبل از کار تنتیم کرده اید,از سفت بودن اهرم ایمنی اعمکینان اگر میله اتصال باال را  هشدار:

 حاصل کنید.

 

 

هیچگاه عول میله اتصال باال را بیش از اندازه افزای ندهید,به عوری که دو قسمت میله   هشدار:

اتصال باال عول رزوه کمی داشته باشند.زیرا تحت بار می افتند و صدمات زیادی را به بار می 

 آورند.
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 رولیک جلوتنظیم مکانیزم باالبر هید 0.2

زمانی که ادوات برای اولین بار نصب می شوند این مهم است که وزنشان را بررسی کنید که بیش از حد بار 

محوری مجاز تراکتور نباشد. اگر معتقدید که تراکتور پایداری الزم را برای ادوات ندارد با نصب وزنه ها 

 راکتور" رجوع شود(.روی آن پایداریش را افزایش دهید. )به بخش "محاسبات بار ت

 

 تنتیمات

تنتیم مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو باید هربار که ادوات نصب میشود صورت گیرد که نقاع اتصال توزیع 

شده ی متفاوتی را به تنوان ادوات قبلی ایجاد کند. تراکتور را به سمت ادوات، جایی که می خواهید بازوهای 

ت پایین بیاورید، برانید. تراکتور را متوقف کرده و از ایمنی آن اعمینان اتصال را تا ارتفاع نقاع اتصال  ادوا

 حاصل کنید.

 مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو می تواند با توجه به اازامات به شکل زیر تنتیم شود:

 تنتیم بازوهای اتصال پایینی .1

 تنتیم شفت اتصال باالیی یا میله ی متقاعع .8

 

 یینیتنظیمات بازوهای اتصال پا 0.2.1

 اتصال استاندارد

 مراحل تنتیم بازوهای اتصال پایینی:

 ( را خارج کنید و بیرون بکشید.2( را باز کنید و پیع)4در ابتدا پین ایمنی) .4

 بازو را رها کنید، می توانید در موقعیت مختلف آن را تنتیم کنید )داخل و بیرون(. .2

( 4( را قرار دهید و آن را توسط پین)2یک بار موقعیت بازو را بصورت دلخواه تنتیم کنید و پیع ) .3

 ایمنی مسدود کنید.

 مراحل را روی بازوی دیگر تکرار کنید. .1
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 اتصال سریع

 پروسه تنتیم بازوهای اتصال پایین همانند همان تنتیمات بازوهای اتصال پایین به صورت استاندارد است.

 

 

 تنظیم قالب بکسل عقبی 0.0

 قالب بکسل برای اتصال بکسل ادوات بلند می شود هم به شکل تکی و هم به شکل دو محوره.

وع به بکسل زمانی که در حال متصل کردن برای اولین بار هستید این مهم است که قالب بکسل تراکتور ، مرب

و بار تمودی نقطه ای اتصال بکسل ادوات را بررسی کنید. اگر معتقدید که تراکتور پایداری الزم را برای 

ادوات ندارد با نصب وزنه ها روی آن پایداریش را افزایش دهید. )به بخش "محاسبات بار تراکتور" رجوع 

 شود(.

رت گیرد که نقاع اتصال توزیع شده ی متفاوتی را تنتیم قالب بکسل  باید هربار که ادوات نصب میشود صو

به تنوان ادوات قبلی ایجاد کند.اتصال بکسل ادوات بسیار آسان است ، قالب بکسل برای باال آمدن نیز قابل 

 تنتیم است.

 در تنتیم باال آوردن قالب بکسل داریم:

 تراکتور را به سمت ادواتی که می خواهید متصل کنید برانید. .4

 منی را از روی تمام پیع ها بردارید.( ای4پین) .2

 پیع ها را خارج کنید. .3

ارتفاع قالب بکسل را به موقعیت دلخواه تنتیم کنید. اگر هیع راه دیگری نبود از کسی برای تنتیمات  .1

 کمک بخواهید.

 (ها را قرار دهید و آنها را با پین های ایمنی مسدود کنید.2زمانی که تنتیمات انجام شد پیع) .8

 

 

م کردید همیشه بسته و مسدود بودن پین اگر بازوهای اتصال پایینی را پیش از کار، تنتی   هشدار:

 ایمنی و پیع را بررسی کنید.
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 تنظیمات پدال کالچ 0.0

ر استفاده زیاد از پدال کالچ فرسوده می شوند بنابراین توصیه می دیسک ها یا صفحه های کالچ سرانجام در اث

 شود گه گاه پدال را بررسی کنید و آن را چندبار فشار دهید.

 

 

اگر بازوهای اتصال پایینی را پیش از کار، تنتیم کردید همیشه بسته و مسدود بودن     شدار:ه

 کامل و صحی  پین ایمنی و پیع ها را بررسی کنید.

 

 

 

 سیب دید ادوات را به آن بکسل نکنید.ل آ: اگر قالب بکسخطر
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 اگر حرکت پدال سفت و محکم است باید با توجه به مراحل زیر تمل کنید:

 (ها را باز کنید.4پیع) .4

 ( برای تنتیم حرکت پدال استفاده کنید.2از مهره شماره ) .2

بررسی کنید . پدال کالچ باید برای تملکرد مناسب صفحه در کالچ دارای حدود  هپدال را فشار داد .3

 باشد. در غیر اینصورت دوباره مراحل را تکرار کنید.مناسب میلی متر حرکت خالی توسط فشار  41

 ( را محکم کنید.4مهره شماره ) .1

 

 

 .استفاده از تراکتور2

عور استاندارد تنها زمانی می توان از تراکتور استفاده کرد که دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری آن را به 

 انستن تملکرد ابزار های کنترلی امری بسیار ضروری است.مطالعه کرده باشید.د

 استفاده از سازه محافظ 2.1

پایین بودن سازه محافظ تنها د.اعمینان حاصل کنیقبل از استفاده از تراکتور از درست نصب شدن سازه محافظ 

 ز است.زمانی که به آن نیتز دارید و در جایی نیستید که احتمال واژگونی وجود داشته باشد,مجا

 

 پروسه پایین آوردن سازه محافظ

 را خارج کنید. (2) ( و پیع4پین ایمنی را جدا کنید) - -

 را پایین بیاورید. سازه -

 را بردارید. سازه را ببندید و  (4)و پین ایمنی(2)پیع  -

 

 

استفاده نکنید.بدلیل سفت بودن دیسک ها  زمانی که پدال خیلی سفت است از تراکتور   هشدار:

 استفاده شما می تواند منجر به پیدایش صدماتی گردد که کالچ را از کار بیندازد.

 

 

 هنگامی که سازه محافظ پایین است,از کمربند ایمنی استفاده نکنید.   هشدار:
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 را باال ببرید و در جهت معکوس قفل کنید. سازه محافظ اتمام رسید  زمانی که کارتان به -

 

 

 

 درپوش یا کاور تراکتور 3.2

 برداشتن یا باال زدن درپوش تراکتور:

 (.4موتور را آزاد کنید ) با اندکی فشار به کناره ها نگهدارنده های درپوش -

 (.2درپوش را بلند کنید ) -

 گذاشتن یا پایین آوردن درپوش تراکتور:

 زمانی که کارتان به اتمام رسید در پوش موتور را پایین بیاورید. -

 از قرارگیری مناسب کاپوت در اعراف مخزن اعمینان حاصل کنید. -

 نگهدارنده ها را روی پین برگردانده و سفت کنید. -

، در صورت نیاز زمانی که درپوش موتور باز است، گارد نصب مکانیزم باالبر هیدرولیک جلورد در مو

محافظ باالبر هیدرولیک را جدا یا آزاد کنید. در انجام این کار، پیچ های حمل را بیرون بکشید و گارد را 

 .پایین بیاورید

 

 

 

 در صورت آسیب دیدگی یا نصب نادرست سازه محافظ از تراکتور استفاده نکنید.   هشدار:

1 

2 
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 استفاده از هیدرولیک تراکتور 7.3

 برعملکرد مکانیزم باال 7.3.1

عملیات با کمک هیدرولیک ها انجام می گیرد، که با اهرم های کنترلی ، سیلندر های هیدرولیک و مکانیزم 

 هیدرولیک باالبر یا پایین بر کنترل می شوند. به بخش " توضیحات یا شرح هیدرولیک" رجوع شود.

 استفاده از مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب 7.3.2

( استفاده می شود. در صورت نصب مکانیزم Aهیدرولیک عقب، اهرم کنترل ) برای کنترل مکانیزم باالبر

( برای کنترل مکانیزم Bباالبر هیدرولیک جلو )عضو کنترلی با اهرم کنترل سه تایی( ، از اهرم کنترل )

 باالبر هیدرولیک عقب استفاده می شود.

. در کنیدمکانیزم باالبردن را شروع ( قرار دهید و 1( را در موقعیت )Aدر هنگام عملیات اهرم کنترل )

(، مکانیزم پایین آوردن شروع می شود. برای شرح جزئیات ه بخش " توضیحات اعضای کنترلی 2موقعیت )

 برای هیدرولیک" رجوع شود.
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 استفاده از مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو 7.3.3

( استفاده Aترل سه تایی (، اهرم کنترل )برای کنترل مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو)عضو کنترلی با اهرم کن

 می شود.

. در کنید( قرار دهید و مکانیزم باالبردن را شروع 1( را در موقعیت )Aدر هنگام عملیات اهرم کنترل )

(، مکانیزم پایین آوردن شروع می شود. برای شرح جزئیات ه بخش " توضیحات اعضای کنترلی 2موقعیت )

 برای هیدرولیک" رجوع شود.
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 راه اندازی تراکتور7.4

 22تراکتوری که شما خریداری کرده اید برای استفاده ی فوری آماده است اما توصیه می شود که حداقل در 

ساعت کاری ، آن را با ظرفیت کامل بارگذاری نکنید به دلیل این که قطعات محرک به درستی جا بیافتند و 

در استفاده از تراکتور به صورت مداوم وطوالنی، اطمینان  مستقر شوند. با عمل به این اصل شما می توانید

 حاصل کنید.

 در ساعات اولیه شروع به کار ، به یادداشت های زیر عمل کنید:

 زمانی که موتور را روشن می کنید بگذارید به صورت درجا چند دقیقه کار کند. -

این کار را می کنید باید تدریجی  در همان ابتدا روی موتور بارگذاری بیش از حد انجام ندهید، اگر هم -

 تمل کنید.

 ، بگذارید به صورت درجا چند دقیقه کار کند.پیش از خاموش کردن تراکتور -

ساتت  01در عول ساتات اولیه کار، به عور منتم سط  روغن موتور را بررسی کنید. پس از  -

 کار، روغن و فیلتر روغن را تعویض کنید.

 

 راه اندازی تراکتور7.4.1

از روشن کردن تراکتور همیشه آن را بررسی کنید، که دارای روغن کافی در موتور ، مایع خنک کننده پیش 

که به سیستم برق متصل  قطعات مصرف کننده برقدر رادیاتور و سوخت کافی در مخزن باشد. تمام 
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قعیت خنثی یا هستند)چراغ ها، فن ها و غیره(، باید خاموش باشند. دنده یا اهرم را حرکت دهید و به مو

 خالص بگذارید. در ادامه نحوه ی روشن کردن تراکتور آمده است:

پیش از راه اندازی اهرم یا دنده را برای اتصال شفت به وضعیت خنثی ، حرکت دهید)به بخش "  -

 توضیحات اتضای کنترلی برای کار اتصال شفت" رجوع شود(.

 ط قراردهید.( را به قسمت میانی فشار داده و در وس2اهرم ساسات ) -

 (.3پدال کالچ را فشار دهید) -

روشن کنید. چراغ های کنترل ولتاژ برق، فشار  4کلید را در سوئیع اصلی قرار دهید و به حالت  -

 روغن در موتور و اتصال باتری را روشن کنید.

 قرار دهید. زمانی که موتور  2صبر کنید تا چراغ اتصال باتری خاموش شود. و کلید را در موقعت  -

 

 باز میگردد( 4استارت خورد کلید را رها کنید)کلید به صورت خودکار به حالت  -

به آرامی کالچ را رها کنید و اهرم ساسات را پایین بیاورید و به کمترین مقدار برسانید )توصیه می  -

 ثانیه پس از روشن شدن تراکتور انجام دهید(. 40شود که این کار را 

 

 اگر موتور روشن نشد:

 قرار داده و مراحل را از ابتدا تکرار کنید. 1اره روشن کردن موتور، کلید را در وضعیت برای دوب -

 ثانیه صبر کنید تا استارتر خنک شود. 41پیش از راه اندازی دوباره حدودا  -

برای روشن کردن موتور از چندین بار استارت زدن و تالش خودداری کنید تا به استارتر لطمه و  -

 آسیب وارد نشود.

چون موجب  نکنیدبار برای روشن کردن موتور تالش  6یه می شود که در این موقعیت بیش از توص -

 خالی شدن باتری می شود.

 

 خاموش کردن تراکتور 7.4.2

اگر تراکتور را در دوره ی طوالنی مدت هنگام کار بارگذاری بیش از حد کردید، به  تراکتور اجازه دهید 

 کار کند.پیش از خاموش کردن به صورت درجا 
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 نحوه ی خاموش کردن تراکتور:

 قرار دهید.اتصال شفت را بوسیله ی تغییر دنده یا اهرم در حالت خنثی ،  -

 ترین مقدار دور برسانید. اهرم گاز را به پایین -

 اهرم را برای تغییر موقعیت به حالت خنثی یا خالص حرکت دهید. -

 بکشید.را  اهرم ترمزدستی  -

 سوئیع اصلی خاموش کنید و کلید را خارج کنید. 1دادن کلید در وضعیت موتور تراکتور را با قرار  -

 

 راه اندازی به کمک باتری 7.4.3

زمانیکه تراکتور استارت نمی خورد، ناشی از ضعیف بودن باتری می باشد، شما می توانید در این حالت از 

ولتاژ دارا باشند.پیش  (V DC 12)بیش از باتری وسیله نقلیه دیگری استفاده کنید. هر دو باید به میزان برابر یا

از اتصال تراکتور از انطباق دستگاه ها اطمینان حاصل کنید به خصوص اگر خودتان باتری کمکی را متصل 

می کنید ، نصب صحیح کابل ها را )پایه، اتصال متصل کننده ها(  روی وسیله نقلیه دیگر و مقدار کافی 

 الکترولیت باتری را بررسی کنید.

مام وسایل و لوازم غیر ضروری برقی را به وسیله ی اعضای کنترلی مربوطه خاموش کنید و از اهرم های ت

کنترل که در حالت خنثی یا خالص قرار داشته باشند اطمینان حاصل کنید، ترمز دستی درگیر باشد و کلید 

 قرار گیرد. 2اصلی در وضعیت 

 

A – باتری اصلی 

B – باتری کمکی 

 

 حوه ی اتصال به شکل زیر:عملکرد و ن

 از کابل های مناسب با متصل کننده های ایمن استفاده کنید. -
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( و 3متصل کننده یا گیره ی اتصال روی کابل را به قطب مثبت باتری وصل کنید )+ یا رنگ قرمز( ) -

 (.1سر دیگر آن را به قطب مثبت باتری کمکی وصل کنید)

( و سر دیگر را به قطب منفی 4یا رنگ مشکی( ) -تری )گیره ی اتصال کابل دوم را به قطب منفی با -

 (.2باتری کمکی متصل کنید)

 قدرت برسانید. ¼موتور وسیله ی نقلیه ی دیگر را روشن کنید و میزان دور موتور را به  -

موتور تراکتور را تحت شرایط و مراحل نرمال روشن کنید )به بخش "راه اندازی تراکتور" رجوع  -

 شود(.

 

وز موفق به روشن کردن موتور پس از طی این مراحل نشدید، چند لحظه صبر کنید تا استارتر اگر شما هن

بار( انجام دهید و اگر هنوز هم موتور روشن  1یا  2خنک شود و دوباره تالش کنید. این کار را چند بار )

در رفع این  نشد و استارت نخورد، در عملکرد موتور یا سیستم برق مشکلی وجود دارد )از یک مکانیک

 مشکل مشورت بگیرید(.

 

 (PTOشروع به کار شفت اتصال )7.5

شفت اتصال به منظور راندن مستقیم تراکتور همراه ادوات و وسایل استفاده می شود. حرکت شفت اتصال از 

شود. فعال و غیرفعال کردن اهرم یا دنده برای شفت اتصال فقط با فشار دادن طریق دور موتور انجام می 

 کالچ قابل انجام است.

 شروع به کار شفت اتصال 7.5.1

 نحوه و عملکرد شروع به کار شفت اتصال با توجه به مراحل زیر:

 تراکتور بایستی خاموش باشد و ترمز دستی کشیده شده باشد.-

)به بخش "توضیحات  عملکرد شفت اتصال موتور/جعبه دنده استفاده کنید. از اهرم برای انتخاب نوع-

 اعضای کنترلی برای کار شفت اتصال" رجوع شود(.

 موتور را روشن کنید.-

 را روشن کنید.  PTOسوئیچ شفت اتصال -

 

 

همیشه از اتصال صحیح کابل ها به باتری وسیله ی نقلیه ی دیگر و تراکتور اطمینان     هشدار:

 حاصل کنید تا اتصال کوتاه صورت نگیرد.

 

 

 

باتری ها در طول عملکرد خود گازهای انفجاری تولید می کنند در نتیجه از ایجاد     هشدار:

رقه در نزدیکی آن ها جدا خودداری و جلوگیری کنید. اسید باتری بسیار خورنده است، شعله یا ج

 از تماس با آن جلوگیری کنید.
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ر را درگی  PTO,وقتی که موتور را روشن می کنید تا شفت اتصال  (NR)در ورژن برگشت ناپذیر تراکتور 

 دور بر دقیقه در محل دلخواه تنظیم کنید. 112یا  122کنید,کالچ را رها کنید و اهرم تنظیم را برای سرعت 

 اهرم  برای انتخاب دنده در سمت راست زیر صندلی:

 وضعیت تادی و معمولی در وسط قرار می گیرد -

 811حرکت دادن اهرم به پایین برای دور موتور  -

 4111دور موتور  حرکت دادن اهرم به باال برای -

با هر انتقال یا حرکت اهرم دنده تراکتور متوقف می شود، دور موتور به حداقل کاهش می یابد و کالچ 

 فشرده می شود. اهرم را برای موقعیت ایده آل حرکت دهید و به آرامی کالچ را رها کنید.

 

 چرخش شفت اتصال 7.5.2

 چرخش شفت اتصال از حرکت مستقیم ، مستقل است )چرخش مستقیم زمانی که به شفت نگاه می کنید(.

تفاده نمی کنید، توصیه می شود آن را با حرکت دادن دقیقه از شفت اتصال اس 11گر در طول کار بیش از ا

 اهرم به حالت خنثی، خاموش کنید. این کار مانع از چرخیدن غیرضروری قطعات سوار شده می شود.

 

 

 

ز راه اندازی . پیش از هشدار: اگر قادر به نصب ادوات و وسایل به روی تراکتور هستید، قبل ا

 .شروع به کار شفت اتصال، همیشه قفل بودن پین های ایمنی شفت کاردان را بررسی کنید
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 .جهت رانندگی به جلو1

 .جهت رانندگی معکوس2

 .مستقل از جهت رانندگی3

 

 خاموش کردن شفت اتصال 3.1.7

 ن شفت اتصال در زیر آمده است:نحوه و مراحل خاموش و قطع کرد

 سوئیع شفت اتصال را خاموش کنید. -

 موتور را خاموش کرده و ترمز دستی را بکشید. -

اهرم را در موقعیت خنثی قرار دهید)به بخش "توضیحات اتضای کنترلی برای کار شفت اتصال"  -

 رجوع شود( .

 

3.1.1  

 

 

 

 

وز در حال چرخیدن پس از خاموش کردن شفت اتصال ، بخش های اساسی ادوات هن هشدار:

تحت وزنشان هستند. صبرکنید و نزدیک شفت کاردان نشوید تا اینکه به طور کامل از حرکت 

 بایستد.
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 آماده سازی تراکتور برای جاده3.1

تراکتور می تواند فقط زمانی که از لحاظ فنی بی عیب و نقص باشد و آزمون شایستگی جاده را گذرانده باشد 

 باید دارای گواهینامه ی مربوطه باشد. راننده نیزمورد استفاده قرار گیرد، که  در جاده

ور را با ادوات پیش از رانندگی در جاده تمام بخشهای متحرک باید ایمن و حفاظت شوند. اگر شما تراکت

 در طول رانندگی تمامی ادوات باید در وضعیت باال قرار داشته باشند. استفاده می کنید،

 م رانندگی با تراکتور در جاده، همیشه:در هنگا

 بی تیب و نقص بودن نوردهی چراغ ها و ابزار را بررسی کنید. -

چرخ توزیع شود )به  1پدال های ترمز را متصل کنید به عوری که در عول رانندگی ترمز به هر  -

 پدالها " رجوع شود(. –بخش "توضیحات اتضای کنترلی برای رانندگی 

 لت قفل خارج کنید.دیفرانسیل را از حا -

-  

 

 رانندگی تراکتور 3.1.1

 در شروع به رانندگی تراکتور، توصیه می شود به مراحل راه اندازی توجه کنید، به شکل زیر:

 ( را فشار دهید و نگه دارید.4پدال کالچ) -

 شن کنید)به بخش "راه اندازی تراکتور" رجوع شود(.موتور تراکتور را رو -

 ( برای انتخاب میزان سرتت و راندگی مستقیم استفاده کنید.2از اهرم) -

 ( برای انتخاب دنده ی مورد نتر استفاده کنید.3از اهرم) -

 ( را آزاد کنید.1ترمز دستی) -

( را 8و همزمان پدال گاز) به آرامی پدال کالچ را رها کنید )دور موتور به عور محتمل کم می شود( -

 فشار دهید، تا جایی که تراکتور خاموش نشود.

 

 هیچگاه در حالتی که صندلی معکوس است,تراکتور را در جاده نرانید. هشدار:
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زمانی که پدال کالچ را رها می کنید. گیربکس روی دنده ی خاص قرار دارد، مراقب باشید که پدال را 

 پس از راه اندازی تراکتور پدال کالچ را به طور کامل رها کنید و اصال آن را فشار ناگهانی رها نکنید.

 ندهید چرا که این کار باعث صاف شدن صفحه کالچ می شود.

برای تعادل سرعت تراکتور در هنگام رانندگی از اهرم های کنترلی مناسب و پدال ها برای گاز، کالچ و 

 (.1ترمز استفاده کنید)

 

 

 

 

 

هیچ گاه پدال کالچ را به مدت طوالفی بصورت فشرده نگه ندارید. در چنین مواقعی اهرم  مهم:

  موقعیت خنثی یا خالص قرار دهید و پدال کالچ را رها کنید.در  را
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 متوقف کردن تراکتور 3.1.2

تراکتور همیشه باید در مکانی که مانعی وجود ندارد و خطری برای دیگران در ترافیک جاده ایجاد نمی کند، 

 یا پارک شود. برای متوقف کردن تراکتور مراحل زیر را پیگیری کنید: فتوق

 ل گاز را رها کنید و سرتت تراکتور را کاهش دهید.پدا -

 در توقف تراکتور باید پدال کالچ  و ترمز را فشار دهید. -

 اهرم را به کمترین دنده انتقال دهید. -

 وضعیت شفت اتصال تقب را در صورت استفاده در حالت خاموش قرار دهید. -

 ترمز دستی را درگیر کنید. -

خاموش کنید )به بخش "خاموش کردن تراکتور" رجوع  1عیت موتور را با جرخاندن کلید به موق -

 شود(.

 

 ادوات یا ابزار 3.3

 متصل و جداکردن ادوات و ابزار روی مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب 3.3.1

متصل کردن و جداسازی ادوات و ابزار روی مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب تراکتور بصورت عادی، 

فاده می کند انجام می شود اما ممکن برخی افراد نیاز به کمک داشته باشند که بوسیله کاربری که از آن است

این نشان می دهد راننده یا کاربر چقدر به تراکتور و ادوات و ابزار واقف و نزدیک است. در طول اتصال یا 

ال و جداسازی ، این افراد باید همیشه در یک سطح و فضای ایمن بدون خطر مستقیم تماسی، باشند. اتص

 جداسازی ادوات و ابزار روی تراکتور همیشه باید در زمین مسطح و سفت انجام شود.

 تراکتور از دو نوع اتصال مختلف در بازوهای اتصال پایینی استفاده می کند:

 اتصال استاندارد با مفصل توپی-

 اتصال توپی )اختیاری(-
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 اتصال استاندارد با مفصل توپی 

اینکه مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب قبال به ادوات تنظیم شده شرح داده می شود.)در پروسه اتصال با فرض 

 غیر این صورت تنظیم باید مطابق فصل تنظیم مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب صورت گیرد.(

 نحوه ی اتصال ادوات و ابزار به تراکتور:

 تراکتور را به سمت ابزار مورد نتر حرکت دهید. -

کنترلی برای پایین آوردن بازوهای اتصال استفاده کنید تا در ارتفاع مناسب برای  از اهرم روی بخش -

 ابزار اتصالی قرار گیرد.

 تراکتور را متوقف کنید و از ایمنی کافی اعمینان حاصل کنید. -

مهارکننده یا ( را تا زمانی که بازوها پایین هستند، باز کنید )به بخش "تنتیمات 4جانبی) مهار کننده -

 " رجوع شود(.جانبی کشنده

( و ابزار و برای محافتت بیشتر با پین های ایمنی 3( پایین را به پیع های ادوات )2بازوهای اتصال ) -

 ( نصب کنید.1)

نقطه از ادوات استفاده کنید و  3( در 2( برای نصب میله ی اتصال باال یا میله ی متقاعع)8از پیع ) -

 به کار ببرید. ( را2برای محافتت بیشتر ،پین های ایمنی)

از اهرم بخش کنترل برای باال بردن ادوات و ابزار استفاده کنید. اگر ادوات با سط  موازی نیست،  -

عول مناسب را با لوله اتصال باالیی تنتیم کنید )به بخش "تنتیمات نوار یا لوله اتصاالت یا نوار 

 متقاعع" رجوع شود (.

 خورده ، جمع کنید. پاهای پشتیبان را روی ادوات به صورت تا -

کشنده را سفت ببندید تا از نوسان ادوات جلوگیری کند )به بخش "تنتیمات  کشنده یا مهار کننده جانبی -

 جانبی" رجوع شود(.

 تمام اتصاالت برقی و هیدرولیکی ابزار و ادوات را در سیستم اتصال تراکتور وصل کنید. -

صل کنید )به بخش "اتصال شفت کاردان تقب" شفت کاردان را به شفت اتصال تراکتور و ادوات و -

 رجوع شود(.

 

6 
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 جداسازی

ح و سفت در نظر بگیرید، تا ادوات به خوبی و پایدار در در زمان جداسازی ، سطح زمین را صاف و مسط

 موقعیت مستقل قرار گیرند، و مطمئن شوید که برای دیگران خطری نداشته باشد .

 نحوه ی جداسازی ادوات و ابزاراز تراکتور:

 تراکتور را متوقف کنید. -

 پشتیبان را پایین بیاورید. بازوهای -

 وردن ادوات روی زمین استفاده کنید.از اهرم روی بخش کنترلی برای پایین آ -

 موتور تراکتور را خاموش کنید. -

 تمام اتصاالت برقی و هیدرولیکی ابزار و ادوات را در سیستم اتصال تراکتور قطع کنید. -

اتصال شفت کاردان از شفت اتصال تراکتور و ادوات را قطع کنید )به بخش "جداکردن شفت کاردان  -

 تقب" رجوع شود(.

میله یا نوار اتصال یا میله ی متقاعع از سه نقطه از ادوات، ابتدا پین ایمنی و سپس پیع در جداکردن  -

 را جداکنید.

میله اتصال را از ادوات جداکنید و آن را دوباره روی تراکتور بصورت ایمن نصب کنید. در غیر  -

 اینصورت آن را از تراکتور جدا کرده ودر مکانی مناسب بگذارید.

 را باز کنید تا بازوها دوباره پایین بیایند.جانبی  مهارکننده -

 پین ایمنی را باز کنید و و بازوهای اتصال را پایین بیاورید و از ادوات و ابزار جدا کنید. -

 ابزار و ادوات را باز کرده و جاسازی را انجام دهید. -

 

 ل توپی )اتصال سریع(اتصا

پروسه اتصال با فرض اینکه مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب قبال به ادوات تنظیم شده شرح داده می شود.)در 

 غیر این صورت تنظیم باید مطابق فصل تنظیم مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب صورت گیرد.(

 نحوه ی اتصال ادوات و ابزار به تراکتور:

 ( محکم کنید.2پیع ها نصب کنید و آن را توسط پین ایمنی ) ( را به4اتصال توپی ) -

 تراکتور را به سمت ابزار مورد نتر حرکت دهید. -

از اهرم روی بخش کنترلی برای پایین آوردن بازوهای اتصال استفاده کنید تا در ارتفاع مناسب برای  -

 ابزار اتصالی قرار گیرد.

 نان حاصل کنید.تراکتور را متوقف کنید و از ایمنی کافی اعمی -

 

: زمانی که شفت کاردان را تنظیم می کنید همیشه قفل بودن پین های ایمنی را بررسی هشدار

 کنید. نصب غیرصحیح می تواند جراحات جدی، حتی کشنده به دنبال داشته باشد.

 

-  

 در طول اتصال و جداسازی مراقب فشار آوردن به اعضای بدنه باشید. هشدار:
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با استفاده از پیع میله اتصال باال را نصب کرده در سه نقطه ابزار و توسط پین ایمنی آن را محکم  -

 کنید.

از اهرم بخش کنترل برای باال بردن ادوات و ابزار استفاده کنید. اگر ادوات با سط  موازی نیست،  -

"تنتیمات نوار یا لوله اتصاالت یا نوار عول مناسب را با لوله اتصال باالیی تنتیم کنید )به بخش 

 متقاعع" رجوع شود (.

 پاهای پشتیبان را روی ادوات به صورت تا خورده ، جمع کنید. -

کشنده را سفت ببندید تا از نوسان ادوات جلوگیری کند )به بخش "تنتیمات  کشنده یا مهار کننده جانبی -

 جانبی" رجوع شود(.

 ی ابزار و ادوات را در سیستم اتصال تراکتور وصل کنید.تمام اتصاالت برقی و هیدرولیک -

 شفت کاردان را به شفت اتصال تراکتور و ادوات وصل کنید )به بخش "اتصال شفت کاردان تقب" -

 مراجعه کنید.(

 

 جداسازی

در زمان جداسازی ، سطح زمین را صاف و مسطح و سفت در نظر بگیرید، تا ادوات به خوبی و پایدار در 

 ت مستقل قرار گیرند، و مطمئن شوید که برای دیگران خطری نداشته باشد .موقعی

 نحوه ی جداسازی ادوات و ابزاراز تراکتور:

 تراکتور را متوقف کنید. -

6 
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 پشتیبان را پایین بیاورید. بازوهای -

 از اهرم روی بخش کنترلی برای پایین آوردن ادوات روی زمین استفاده کنید. -

 کنید.موتور تراکتور را خاموش  -

 تمام اتصاالت برقی و هیدرولیکی ابزار و ادوات را در سیستم اتصال تراکتور قطع کنید. -

اتصال شفت کاردان از شفت اتصال تراکتور و ادوات را قطع کنید )به بخش "جداکردن شفت کاردان  -

 تقب" رجوع شود(.

ابتدا پین ایمنی و سپس پیع در جداکردن میله یا نوار اتصال یا میله ی متقاعع از سه نقطه از ادوات،  -

 را جداکنید.

میله اتصال را از ادوات جداکنید و آن را دوباره روی تراکتور بصورت ایمن نصب کنید. در غیر  -

 اینصورت آن را از تراکتور جدا کرده ودر مکانی مناسب بگذارید.

 جانبی را باز کنید تا بازوها دوباره پایین بیایند. مهارکننده -

 از کنید و و بازوهای اتصال را پایین بیاورید و از ادوات و ابزار جدا کنید.پین ایمنی را ب -

 ابزار و ادوات را باز کرده و جاسازی را انجام دهید.

 اتصال و جداسازی ادوات روی مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو 3.3.2

ادی بوسیله ی کاربر اتصال و جداسازی ادوات روی مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو از تراکتور در حالت ع

برخی افراد نیاز به کمک داشته باشند که این نشان می دهد راننده یا کاربر  است  انجام می شود اما ممکن

چقدر به تراکتور و ادوات و ابزار واقف و نزدیک است. در طول اتصال یا جداسازی ، این افراد باید همیشه 

، باشند. اتصال و جداسازی ادوات و ابزار روی در یک سطح و فضای ایمن بدون خطر مستقیم تماسی

 تراکتور همیشه باید در زمین مسطح و سفت انجام شود.

 تراکتور از دو نوع اتصال برای بازوهای اتصال پایینی استفاده می کند.

 اتصال با پین استاندارد-

 اتصال با پین سریع-

 اتصال با پین استاندارد

باالبر هیدرولیک جلو قبال به ادوات تنظیم شده شرح داده می شود.)در  پروسه اتصال با فرض اینکه مکانیزم

 غیر این صورت تنظیم باید مطابق فصل تنظیم مکانیزم باالبر هیدرولیک جلو صورت گیرد.(

 نحوه ی اتصال ادوات و ابزار به تراکتور:

 تراکتور را به سمت ابزار مورد نتر حرکت دهید. -

به عوری که پین به بخش انتهایی  باالبردن بازوهای اتصالی پاییناز اهرم روی بخش کنترلی برای  -

 ( باالی ادوات قرار می گیرد.4می رسد و زیر پیع)

( در پین، محکم و ثابت 2بازوهای اتصالی پایین را  روی ادوات و ابزار، به وسیله ی پیع و مهره) -

 ( کامال مسدود کنید.3کنید و آن را با پین ایمنی )

در سه نقطه از ادوات استفاده کنید و آن  تصال باالیی یا میله ی متقاعع نصب میله ی ا ( در1از پیع ) -

 ( محافتت کنید.8را با پین ایمنی )

از اهرم روی بخش کنترل در باال بردن ادوات استفاده کنید. اگر ادوات با سط  موازی نیست، عول  -

خش "تنتیمات نوار یا لوله اتصاالت یا نوار مناسب را با نوار یا لوله اتصال باالیی تنتیم کنید )به ب

 متقاعع" رجوع شود (.
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 تمام اتصاالت برقی و هیدرولیکی ابزار و ادوات را در سیستم اتصال تراکتور وصل کنید. -

اگر شما صاحب نوتی تراکتور باشید که با شفت اتصال جلو ساخته شده باشد، می توانید با توجه به  -

را به تراکتور و ادوات و ابزار متصل کنید )به بخش "اتصال شفت  نیازتان در کار، شفت کاردان

 کاردان تقب" رجوع شود(.

 پشتیبان را جمع کنید. بازوهای -

 

 اتصال با پین سریع

وقتی بازوهای اتصال پایین را به ابزار ثابت می کنید.چون پین فرآیند اتصال همانند قبل است با این تفاوت که 

با یک فنر قفل می شود و نیازی به پین ایمنی اضافی نیست.قبل از اتصال اهرم سریع به صورت اتوماتیک 

( روی پین را به سمت عقب حرکت دهید و آن را با چرخاندن به سمت چپ قفل کنید.وقتی که بازوهای 1)

اتصال پایین را مستقیما زیر پیج ادوات تنظیم کردید,اهرم روی پین را رها کنید)اهرم را به سمت راست 

 رکت دهید.(مکانیزم به طور اتوماتیک قفل می شود و بازوها روی ادوات ثابت می گردند. ح
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 جداسازی

در زمان جداسازی ، سطح زمین را صاف و مسطح و سفت در نظر بگیرید، تا ادوات به خوبی و پایدار در 

 موقعیت مستقل قرار گیرند، و مطمئن شوید که برای دیگران خطری نداشته باشد .

 ه ی جداسازی ادوات و ابزاراز تراکتور:نحو

 تراکتور را متوقف کنید. -

 پشتیبان را پایین بیاورید. بازوهای -

 از اهرم روی بخش کنترلی برای پایین آوردن ادوات روی زمین استفاده کنید. -

 موتور تراکتور را خاموش کنید. -

 اکتور قطع کنید.تمام اتصاالت برقی و هیدرولیکی ابزار و ادوات را در سیستم اتصال تر -

اتصال شفت کاردان از شفت اتصال تراکتور و ادوات را قطع کنید )به بخش "جداکردن شفت کاردان  -

 تقب" رجوع شود(.

 میله ی اتصال باالیی را از ادوات و ابزار جدا کنید. -

 پین ایمنی را باز کنید و و بازوهای اتصال را پایین بیاورید و از ادوات و ابزار جدا کنید. -

 زار و ادوات را باز کرده و جاسازی را انجام دهید.اب -

 

 اتصال و جداسازی ابزار و ادوات از قالب بکسل عقب 3.3.7

اتصال و جداسازی ابزار و ادوات از قالب بکسل عقب تراکتور در حالت عادی بوسیله ی کاربر انجام می 

ان می دهد راننده یا کاربر چقدر به برخی افراد نیاز به کمک داشته باشند که این نشاست  شود اما ممکن 

تراکتور و ادوات و ابزار واقف و نزدیک است. در طول اتصال یا جداسازی ، این افراد باید همیشه در یک 

سطح و فضای ایمن بدون خطر مستقیم تماسی، باشند. اتصال و جداسازی ادوات و ابزار روی تراکتور 

 .همیشه باید در زمین مسطح و سفت انجام شود

مراحل اتصال با فرض اینکه قالب بکسل آماده ی تنظیم ادوات است ، در ادامه توضیح داده شده است. در 

غیر این صورت، باید دوباره و تکراری عمل کرد )به بخش "تنظیمات ارتفاع قالب بکسل عقب" رجوع 

 شود(.

 نحوه ی بکسل کردن ادوات:

 ( را خارج کنید.2پیع) وکرده ( را از روی قالب بکسل باز 4پین ایمنی ) -

 تراکتور را به سمت ابزار مورد نتر حرکت دهید. -

و ادوات یا ابزار که در ارتفاع مناسب با قالب بکسل  ب( را بر روی قال3پشتیبان سوم) بازوی -

 قرار دارد تنتیم کنید. تراکتور

دوات با سوراخ نقطه ای که پیع متصل می شود ) سوراخ میله ی بکسل ا ،تراکتور را به تقب برانید  -

 قالب بکسل روی تراکتور هم تراز و در وسط باشد( .

 موتور تراکتور را خاموش کنید. -

 ( از آن محافتت کنید.4( را قرار دهید و با پین ایمنی)2پیع) -

 پشتیبان سوم ادوات را بلند کنید. بازوی -

 صل کنید.تمام اتصاالت برقی و هیدرولیکی ابزار و ادوات را در سیستم اتصال تراکتور و -

 قسمت های ایمنی و نگهدارنده ی ادوات را باز کنید یا ترمز دستی را رها سازید. -
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 شفت کاردان 3.1

 اتصال و جداسازی شفت کاردان3.1.1

موتور تراکتور را خاموش کنید. زمان نصب شفت کاردان ، هنگامی که  پیش از اتصال شفت کاردان همیشه

موتور تراکتور خاموش است و اهرم از شفت اتصال در موقعیت خنثی یا خالص قرار دارد، شفت اتصال 

شفت اتصال" رجوع -می تواند به صورت دستی بچرخد )به بخش "توضیحات بخش های کنترلی برای کار

 شود(.

 اردانمتصل کردن شفت ک

 در اتصال شفت کاردان به تراکتور و ادوات )حمل یا بکسل( باید به شکل زیر عمل کرد:

 (4محافظ شفت کاردان را بردارید) -

شفت کاردان را ابتدا به شفت اتصال ادوات و سپس به شفت اتصال تراکتور نصب کنید. شفت کاردان  -

در پایان از قفل و مکم بودن پین ایمنی  را به جلو و تقب هل بدهید و بکشید تا پین ایمنی قفل شود.

 اعمینان حاصل کنید.

 از بخش های محافتتی در روکش ها و کاورهای قسمتهای چرخشی، اعمینان حاصل کنید. -

 بخش های محافتت شده با زنجیر در قسمتهای چرخشی، ایمن می شوند. -

-  

: زمانی که ادوات را بکسل کردید ، همیشه قرارگرفتن صحیح پیچ و پین ایمنی را هشدار

 کنید. یبررس
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اگر شفت کاردان زیادی بلند بود و نیاز به کوتاه شدن داشت ، آن را پیاده سازی کرده و هر بخش را 

 به شفت اتصال تراکتور و شفت اتصال ادوات و ابزار نصب کنید.  بصورت تکی

 

 

-  

 د.کاردان بدون اعضا و بخش های محافظتی استفاده نکنی از شفت هشدار:

 

 

   

بصورت ناگهانی آن را ، اگر در ابتدا شفت کاردان را به تراکتور وصل کردید  خطر:

 ، این کار در اثر نواسانات باعث صدمات جدی یا مرگ می شود.نکنیددرگیر
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طول را برای کوتاه کردن شفت کاردان و برش آنها در موقعیت های عالمت گذاری شده ، اندازه گیری کنید. 

ا از ابزار مناسب برای کوتاه کردن در اندازه های برابر استفاده کنید، فراموش نشود که لبه های بریده شده ر

 سمباده بزنید.

 

 

 

 قطعات را نصب کنید و هر دو قسمت شفت کاردان را به هم متصل کنید.

 

 

 جداسازی شفت کاردان

 رد:در جداسازی شفت کاردان به تراکتور و ادوات )حمل یا بکسل( باید به شکل زیر عمل ک

 زنجیری را که بخش های محافتتی چرخشی را ایمن نگه می دارد، جدا کنید. -

. شفت کاردن را در جدا کنیدپین ایمنی را برای جداکردن شفت کاردان از شفت اتصال تراکتور،  -

محلی که آسیب نبیدن قرار دهید. همیشه در ابتدا شفت کاردان را از شفت اتصال تراکتور و سپس از 

 وات جاسازی کنید.شفت اتصال اد

 محافظ شفت اتصال را نصب کنید. -

 اتصاالت تراکتور 3.9

 اتصال کوپلینگ)جفت( هیدرولیک 3.9.1

پیش از نصب لوله های اتصال هیدرولیک در کوپلینگ یا جفت های هیدرولیک ، از اینکه در سیستم 

ال و پایین ، با موتور هیدرولیک فشاری باقی نمانده باشد با حرکت دادن اهرم روی بخش کنترلی به با

خاموش اطمینان حاصل کنید. بررسی کنید که کوپلینگ یا جفت های هیدرولیک و لوله های اتصال 

هیدرولیک آسیب ندیده باشند و طول آنها بین تراکتور و ادوات برای مانور و تحرک بدون مانع و ایراد در 

 طول کار قرار گیرد.

-  

 میلی متر باشد. 112پوشش متقابل از لوله های شفت کاردان باید حداقل  هشدار:
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و توانایی اتصال به لوله های اتصال هیدرولیک را  "½در ابعاد کوپلینگ هیدرولیک به شکل مادگی است، 

( دارد، این بدین معناست که کوپلینگ یا جفت بصورت ISO 7241-1هل دادن )-بر اساس سیستم کشیدن

برای وصل شدن بشکل هل دادن و برای آزاد کردن  اتوماتیک و خودکار، لوله های اتصال نر مانند را 

 ند.مسدود میکنبشکل کشیدن 

 کوپلینگ ها یا جفت های هیدرولیک عقب

 در وصل کردن لوله های اتصال هیدرولیک داریم:

 ( را از روی کوپلینگ ها بردارید.4کاور ها یا پوشش های ایمن) -

 ( را در کوپلینگ ها یا جفت های هیدرولیک تراکتور قرار دهید.2لوله های اتصال هیدرولیک) -

وشن کنید، و تملکرد صحی  سیستم هیدرولیک را بررسی پس از تنتیمات، موتور تراکتور را ر -

 کنید.

در فشار سط  سیلندر هیدرولیک ادوات ، اهرم روی بخش کنترلی را چندین بار به باال و پایین  -

 حرکت دهید.

 

 در جداسازی لوله های اتصال هیدرولیک داریم:

 موتور تراکتور را خاموش کنید. -

 ده و بردارید.فشار را از سیستم هیدرولیک آزاد کر -

( را جدا کنید. لوله را به جلو به سمت کوپلینگ فشار دهید و سپس 2لوله های اتصال هیدرولیک) -

 محکم به تقب بکشید و از کوپلینگ جداکنید.

( روی 4پوشش مربوعه ی ایمنی را روی کوپلینگ ها برگردانید. قبل از نصب پوشش ها یا کاور) -

 نید.کوپلینگ آن ها را بطور کامل تمیز ک
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 (optionکوپلینگ ها و جفت های هیدرولیک جلو )

 نصب لوله های اتصال هیدرولیک در کوپلینگ های هیدرولیک جلو مشابه مراحل باال می باشد.

 

 

 

 

 اتصال برقی 3.9.2

نحوه ی اتصال برقی مشابه آنچه در شکل نشان داده شده می باشد. ابتدا درپوش ایمنی را از روی اتصال 

طع کنید. پیش از شروع به برق تراکتور بردارید، و کابل یا سیم را قرار دهید. و در جهت معکوس آن را ق

 کار عملکرد تمام ادوات برقی نصب شده را بررسی کنید.

 

 

 

-  

 

: کوپلینگ های هیدرولیک همیشه باید تمیز باشند و با پوشش و کاورهای محافظ، هشدار

 محافظت شوند.

 

موتور در حال کار کردن است لوله های اتصال هیدرولیک را جدا یا :هیچ گاه زمانی که خطر  

 وصل نکنید.
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 نصب وزنه ها و لوازم اضافه یا تعمیمی 3.12

ها یا لوازم اضافه روی تراکتور فقط می تواند در یک مکان با اطمینان  نصب و جداسازی و برداشتن وزنه

 از ایمنی کافی انجام شود )کارگاه مجهز مناسب(.

 کیلوگرمی 12نصب وزنه های چرخی  3.12.1

اینچی امکان پذیر  11کیلوگرمی روی چرخ های  22با توجه به قطر خیلی بزرگ خارجی ، نصب وزنه ی 

کیلوگرمی قابل استفاده می باشند که دارای قطر خارجی  12عد چرخ ، وزنه های نمی باشد. برای این ب

 کمتری می باشند.

 نحوه ی نصب:

 ( را باز کنید.4مهره های چرخ) -

 چرخ را خارج کنید )به بخش "نصب چرخ ها" رجوع شود(. -

قسمت  در( را روی بخش کناری چرخ که اضافی و خالی است نصب کنید و با پیع ها آن را 2وزنه) -

 کناری ثابت کنید.

 برای باد الستیک باشید. والوزمانی که وزنه ها را نصب می کنید، مراقب پوشش دقیق شیارهای  -

 چرخ را دوباره روی تراکتور نصب کنید. -

 مهره های چرخ را سفت و محکم کنید. -

 و مراحل را رو چرخ دیگر تکرار کنید. کردهقرارگیری صحی  وزنه ها را بررسی  -

 

 

 

 داشتن وزنه ها به صورت برعکس عمل کنید.در بر

-  

: پیش از وصل کردن برق ادات نصبی تراکتور باید خاموش باشد و کلید از موقعیت هشدار

 سوئیچ اصلی خارج شده باشد.
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اگر صفحه ی پایه روی رینگ به درون می چرخد یک صفحه حجیم با پیچ های حجیم، در صورت نیاز 

 برای نصب صحیح وزنه های چرخی به آن اضافه کنید.

 نحوه ی نصب به شکل زیر می باشد:

 صب چرخ ها" رجوع شود(.(ی چرخ را باز کنید وچرخ را خارج کنید )به بخش "ن4مهره ها ) -

 ( محکم کنید.4( نصب کنید و با پیع ها )2( را روی بخش داخلی وزنه )3صفحه ) -

 در هنگام نصب صفحه روی وزنه از تراز بودن شیارها اعمینان حاصل کنید. -

( برای بستن و محکم کردن 0چرخ را دوباره در جای خود نصب کنید. از پیع های حجیم خاص) -

 استفاده کنید.

 ( را روی پیع های حجیم چرخ نصب کنید.2ه )وزن -

در زمانی که وزنه را نصب می کنید، از پوشش صحی  شیارها برای باد الستیک اعمینان حاصل  -

 کنید.

 ( را سفت و محکم کنید.4مهره های چرخ) -

 قرارگیری صحی  وزنه ها را بررسی کنید و مراحل را رو چرخ دیگر تکرار کنید. -

 

 

 

 

 

 

-  

ب یا جداسازی وزنه ها مراقب باشید که به قطعات بدنه آسیب نزنید. در زمان نص هشدار:

 )فشرده شدن بدنه جلوگیری کنید(.

 

-  

همیشه در نصب وزنه ها در دو طرف به طور متعادل عمل کنید )وزنه ها را به شکل  هشدار:

 برابر در دوطرف توزیع کنید(.
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 کیلوگرمی 12نصب وزنه های چرخی  3.12.2

 اینچی. 11ته شده برای رینگ های در نظر گرف

 

 کیلوگرمی عقب 712نصب وزنه  3.12.7

برای نصب وزنه ی عقب مشابه اتصال ادوات به مکانیزم باالبر هیدرولیک عمل می کنید )به بخش "اتصال 

 و جداسازی ادوات به مکانیزم باالبر هیدرولیک عقب" رجوع شود(.

ک عقب با وزنه باید باال برده شده باشد و در زمان توقف تراکتور در طول رانندگی مکانیزم باالبر هیدرولی

 همیشه وزنه را پایین آورده و روی زمین بگذارید.

 

-  

: پس از نصب وزنه ی عقب همیشه اتصال بازو های پایین آورده شده و صحت هشدار

 قرارگیری لوله اتصال باالیی روی پیچ ها و پین های ایمنی را بررسی کنید.
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 نصب لوازم اضافی یا تعمیمی چرخی 3.12.1

لوازم اضافی یا تعمیمی چرخی ، به طور متقارن روی محور تراکتور و بطور مستقیم روی پیچ های کاهنده 

 ی چرخ نصب می شوند. که دو نوع از آن وجود دارد:

اخ رزوه ای میلی متر( با سور 12نوع وسایل تعمیمی یا اضافی چرخی: برای پیچ های کوتاه ) –نوع اول 

 در طرف دیگر برای نصب چرخ ساخته شده.

 نحوه ی نصب:

 (ی چرخ را باز کنید.4مهره ها) -

 چرخ را خارج کنید )به بخش "نصب چرخ ها" رجوع شود(. -

 ( را محکم ببندید.1( ی چرخ نصب کنید و مهره ها)3( را روی پیع های کاهنده)2وسیله ی تعمیمی) -

( سوار کرده و نصب کنید. از قبل پیع ها را روی وسیله 8چرخ را روی پیع های وسیله تعمیمی) -

 تعمیمی نصب کنید )توصیه می شود که پیع ها را پیش از بستن روی وسیله ، چرب کنید(.

 (ی چرخ را ببندید.4مهره ها) -

 

میلی متر با سوراخ  132نوع وسایل اضافی یا تعمیمی چرخی: برای پیچ های بلند ساخته شده ) –نوع دوم 

 رزوه(. بدون

 نحوه ی نصب:

 (ی چرخ را باز کنید.4مهره ها) -

 چرخ را خارج کنید )به بخش "نصب چرخ ها" رجوع شود(. -

( جایگزین کنید )توصیه می شود که قبل از سوار کردن دوباره و 2پیع های کوتاه را با پیع های بلند) -

 (.بستن وسایل تعمیمی، سوراخ های رزوه ای را تمیز و پیع ها را چرب کنید 

 ( ی چرخ نصب کنید.2( را روی پیع های کاهنده)3وسیله ی تعمیمی) -

 (ها را ببندید.4چرخ را روی وسیله تعمیمی سوار کرده و نصب کنید و مهره) -

 در زمان نصب چرخ ها از وسیله ی مناسب برای سفت کردن استفاده کنید.
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 و راه اندازی مجدد بی حرکت بودن طوالنی تراکتور 3.11

 بی حرکت بودن طوالنی تراکتور 3.11.1

خاص اگر شما از تراکتور برای مدت طوالنی استفاده نمی کنید، از اندازه ها و عملکرد  بخش های حیاتی 

 مانند زیر اطمینان حاصل کنید:

 موتور را روشن کنید و بگذارید تا مدتی مداوم تا زمانی که گرم شود کار کند. -

ن موتور کهنه و قدیمی را با روغن موتور جدید توض کنید، غموتور تراکتور را خاموش کرده و رو -

 همچنین فیلتر روغن را نیز جایگزین کنید.

 صورت نیاز آن را با مایع خنک کننده ی مناسب پر کنید. رادیاتور را تمیز کنید و در -

 مخزن سوخت را با سوخت دیزلی پر کنید و از ریختن میعانات غیرضروری خودداری کنید. -

 حالت فیلتر سوخت را بررسی ودر صورت نیاز جایگزین کنید. -

 فیلتر هوا را تمیز کنید. -

ید. در صورت نیاز باتری را در مکانی سرد تمیز کنید و دوباره سر جایش برگردان وباتری را خارج  -

 و خشک شارژ کنید.

تراکتور استفاده کنید و در مورد خط و خش، برای رنگ کردن  از آب برای تمیز کردن سط  خارجی -

 از رنگ مناسب برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده کنید.

 .سطوح فلزی که قابل رنگ کردن نیستند با روغن های ضدزنگ محافتت کنید -

تراکتور را در یک مکان خشک نگهداری کنید. اگر تراکتور را در بیرون گذاشتید پوشش و یا ورق 

آفتاب  نورنفوذناپذیر مناسب روی آن بکشید. توصیه می شود مکانی که تراکتور آنجاست در معرض گرما و 

 مستقیم قرار نداشته باشد.

 

 

 

-  

ت چرخ ها در موقع : در زمان نصب وسیله ی تعمیمی چرخی روی تراکتور ممکن اسهشدار

 چرخیدن بخش هایی از بدنه تراکتور را لمس کنند و در تماس باشند.
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 راه اندازی مجدد تراکتور 3.11.2

ی مجدد تراکتور پس از یک دوره طوالنی بخش ها و اعضای حیاتی را بررسی کنید و قبل از راه انداز

مطمئن شوید که در شرایط کاری به خوبی عمل می کنند. این کار اهمیت خاصی پیش از استفاده ی دوباره 

 دارد که مراحل آن در زیر آمده است:

 ورقه یا کاور محافظ را بردارید. -

 ود برگردانید و وصل کنید.ژ شده را سر جای خرباتری شا -

 تمامی مایعات را بررسی کنید )روغن و سوخت و مایع خنک کننده(. سط  -

 سیستم هیدرولیک را بررسی کنید )آب بندی و سط  روغن هیدرولیک(. -

 موتور را روشن کنید و بگذارید تا مدتی مداوم تا زمانی که گرم شود کار کند. -

 در تراکتور بررسی کنید.اثرات قسمت های ایمنی و تملکردشان را  -

 فشار الستیک ها را بررسی کنید. -

 اگر تراکتور کثیف است آن را تمیز کنید به خصوص قسمتی که راننده قرار دارد. -

 

 پر کردن مخزن 3.12

 لیتر می باشد. 33ظرفیت مخزن 

)برای کسب خواهد شدطبق استاندارد باشد باعث عملکرد بهتر موتور  .فقط از سوخت دیزلی استفاده کنید 

 اطالعات جزئی  به بخش ساختارهای قابل اسفاده در موتور رجوع کنید (.

 

یجاد می شود توصیه می شود که هیچ گاه مخزن را بطور کامل خالی نکنید چرا که در رساندن سوخت وقفه ا

 و کل سیستم باید تخلیه شود.

 مراحل پرکردن مجدد:

 موتور تراکتور را متوقف کنید. -

 ( را باز کنید.4درپوش روی مخزن) -

 مخزن را با سوخت پر کنید )سوخت را تا لبه پر نکنید(. -

 درپوش را سرجایش برگردانده و ببندید. -

 

-  

تراکتور را در یک مکان یا فضای بسته با تهویه ی ضعیف روشن نکنید چون که گاز  هشدار:

 ی شود.های سمی آن می تواند بسیار خطرناک باشد و باعث خفگ

 

-  

طوح داغ یا بخش های الکتریکی و برقی نشت چون سوخت قابل اشتعال است اگر در س هشدار:

کند میتواند باعث آتشسوزی شود به همین دلیل هیچ گاه در نزدیکی آتش اقدام به پرکردن مجدد 

 نکنید. هیچ گاه در هنگام پرکردن مجدد سیگار نکشید.
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 تعمیر و نگهداری تراکتور.1

 چرخ ها 1.1

 بسپارید: خاطربا توجه به اندازه و بار روی چرخ های تراکتور، چند نکته را در زمان تعویض چرخ ها به 

 چرخ ها تراکتور را در یک سط  سفت و صاف قرار داده و تنتیم کنید.پیش از تعویض  -

 ترمز  پارک کردن را بکشید و تراکتور را با گوه های ایمنی از حرکت کردن بازدارید.  -

 کلید را خارج کنید و از تملیات های غیرمجاز جلوگیری کنید. -

های ایمنی جلوگیری کنید و یا زمانی که چرخ های تقب را جدا میکنید از حرکت محور جلو با گوه  -

 برتکس.

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 زن را پر نکنید.هرگز زمانی که تراکتور در حال کار است مخ شدار:ه

 

 

مخزن را برای مدت طوالنی خالی نگذارید، چون که به جمع شدگی و خرابی آن سرعت  مهم:

 می بخشد.
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 نقاط بلند کردن تراکتور 1.1.1

 در شکل زیر نقاط توصیه شده برای بلند کردن تراکتور با جرثقیل نشان داده شده است.

A–  قسمت سمت چپ اکسل برای مونتاژ و دمونتاژ چرخ چپ جلوبلند کردن 

-B  ژ و دمونتاژ چرخ راست جلوقسمت سمت راست اکسل برای مونتابلند کردن 

-C  قسمت سمت چپ اکسل برای مونتاژ و دمونتاژ چرخ چپ عقببلند کردن 

D-  قسمت سمت راست اکسل برای مونتاژ و دمونتاژ چرخ راست عقببلند کردن 

E-بلند کردن مرکز اکسل جلو برای بلند کردن قسمت جلویی تراکتور 

-F ن قسمت عقبی تراکتوربلند کردن از نقطه انتقال برای بلند کرد 

-G,H,I بلند کردن قسمت عقبی تراکتور 

 نصب کردن چرخ ها 5.4.2       

 در عی بلند کردن  تراکتور،استفاده کنید.  هنگام بلند کردن، از جرثقیل پایدار با قدرت کافی بلند کردن اجسام

ت بلند کردن تراکتور" رجوع نکات توصیه شده برای بلند کردن اجسام استفاده کنید. )به بخش"نکا از تنها

 کنید(.

 یدک مناسب استفاده کنید. هنگام نصب چرخ ها، از چرخ های پشتیبانی

زمانی که چرخ به عور کامل از زمین جدا شد،بلند کردن تراکتور را متوقف کرده ، تمام مهره ها را باز 

 (.2( و چرخ را خارج کنید)4کنید)

 شدنشان با چرخاندن سفت مطمئن شوید. هنگام سوار کردن مجدد چرخ ها، از محکم
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خ ها، محکم شدن مهره ها و دیگر تنتیمات، همچنین پیع های پس از تنتیمات هر بخش یا فقط تعویض چر

 روی رینگ در جلو و تقب چرخ ها که با چرخاندن سفت میشوند را بررسی کنید.

 M14x1.5  150 Nm (15 kgm)چرخ های جلو، پیع های روی رینگ  -

-  

 تا وقتی که چرخ ها را بطور کامل تعویض نکردید، تراکتور را روشن یا استارت نکنید.هشدار: 

 

-  

 : در عی جدا کردن چرخ مطمئن شوید که تراکتور در حالت ایمن و یا ثابت قرار دارد.هشدار
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 M14x1.5  150 Nm (15 kgm)چرخ های تقب، پیع های روی رینگ  -

 M16x1.5  210 Nm (21.4 kgm)مهره های چرخ جلو  -

 M16x1.5  210 Nm (21.4 kgm)مهره های چرخ تقب  -

محکم بودن مهره های چرخ های جلو و تقب را با توجه به مجموته گشتاور و پیچش آنها بطور منتم بررسی 

 کنید.

 

 تایرها 8.1.2

و دستور العمل  شودالستیک باید توسط متخصص با ابزار مناسب انجام  جداکردننصب و راه اندازی و یا 

های ایمنی تولید کننده ی الستیک و رینگ رتایت شود. اگر الستیک را خودتان باد می کنید از یک لوله ی 

نزدیک نایستید. برای تملکرد و عول تمر بیشتر،  ،بلند استفاده کنید تا فاصله ی شما را الستیک تتمین کند 

، برآمدگی، رینگ های آسیب دیده ساییدگیرسی کنید )ترک، بطور منتم الستیک ها و حفظ فشار در آنها را بر

 و غیره(. فشار الستیک های جلو و تقب در بخش "اعالتات فنی" ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

م که قابل تغییر هستند، حرکت تراکنور باشد. با رینگ های قابل تنتیآج تایر باید برای جاده، همیشه در جهت 

که امکان رانندگی را با (R)با ورژن برگشت پذیر تراکتورچرخ ها را می توان به چپ و راست انتقال داد.

چرخش صندلی از دو سمت فراهم می کند,اگر راننده در جهت معکوس می راند تایرها برای تملکرد بهتر می 

 توانند بگردند.

 مابقی نقاط اتکای چرخ 8.1.2

 شده است. هاتکای ایمنی در مکانیزم فرمان برای بارهای پیش بینی نشده تعبیع نقطه

 ویژگی های دیگر نقطه اتکای تنتیم در ادامه آمده است:

-  

 هرگز الستیک را بیش از حد باد نکنید.هشدار: 
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 درگیر شدن ترمز دستی -

 به تالوه ایمنی حرکت تراکتور با  گوه ها )میخ ها(ی ایمن -

 ی و به درستیاستفاده در باال بردن جلوی تراکتور و ثابت کردن آن با پشتیبان -

 تغییر جهت چرخ فرمان به چپ و راست در وضعیت انتهایی مکانیزم فرمان -

 (3( در غالف مفصل)2( و مجموته پیع و مهره )4مهره ی ایمنی بازشونده ) -

 

 

 

 

 تنظیمات شیار )لبه( 8.1.0

دو موقعیت متفاوت  دراتصاالت صفحه پایه  به جوش داده شده و رینگبه صورت نامتقارن به  همبندصفحه 

توانایی جفت شدن می بخشد. اگر شما صفحه ی پایه را بچرخانید و با عرف دیگر صفحه همبند  در یک عرف

 و صفحه ی پایه دارید. ینگروضعیت محتمل اتصال و سوار کردن برای  1جفت کنید ،

فاصله ی  5اگر شما رینگ را کامل روی توپی چرخ نصب کنید با چرخاندن به بیرن یا داخل صفحه پایه ، 

ترض مختلف در شیار  5مختلف بین مرکز چرخ و سط  اتصاالت در توپی چرخ دارید. ای بدان معناست که 

 دارید.)در بخش"ابعاد الستیک" ببینید(.

 رینگ .4

 هصفحه ی پای .2

 

: تکیه گاه فقط برای محافتت در نتر گرفته می شود و اینکه در چرخش نرمال نباید با مهم

 غالف در تماس باشد.
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 صفحه همبند .3

 پیج و مهره ی چفت و بست .1

 

 سیستم برق 8.2

 جایگزین کردن باتری 8.2.1

شارژ یا سط  الکترولیت باتری را بررسی کنید. اگر باتری فرسوده شده بود آن را با یک باتری جدید 

اصلی یا جایگزین کنید، يرفیت و ابعاد آن را بررسی کنید ، معموال باید مقدارشان برابر یا بیشتر از مقدار 

 اولیه باشد.

 روش تعویض باتری:

 کاور یا درپوش تراکتور را باز کنید )سوئیع اصلی باید در وضعیت خاموش باشد( -

 اگر از تراکتور استفاده کرده اید، صبر کنید تا به اندازه ی کافی خنک شود. -

 ( را باز کنید.3پایه )( روی 4مهره ی باز شونده ) -

 ذف کنید.( برای باتری را ح2نگهدارنده ) -

 مثبت.ای قطب بر گیره های مهارکننده را باز کنید ,اول برای قطب منفی و سپس -

 ( را حذف کرده و باتری جدیدی را جایگزین کنید.1باتری ) -

گیره های دوباره سوار کردن ، اولی برای قطب مثبت)توصیه می شود قبل از سوار کردن به گیره  -

 گریس بزنید( و دیگری برای قطب منفی.

 تاژ کردنمون -

 مونتاژ کردن نگهدارنده روی پایه -

 جایگزین کردن مهره -

-  
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باتری قبلی را دور نیاندازید بلکه آن را برای بازیافت مجدد قطعات نگه دارید.همچنین می توانید با خرید 

 باتری جدید باتری قبلی خود را برای بازیافت به فروشنده تحویل دهید.

 

 

 تعویض چراغ 8.22

 چراغ های جلو

 مراحل تعویض چراغ:

 کاور یا درپوش موتور را بردارید. -

 (4اتصال یا کانکتور را قطع کنید) -

 (2کاور محافظ پالستیکی را جدا کنید) -

 (1(  و از محفته ی چراغ خارج کنید)3بچرخانید)المپ ایمنی فنری را کمی به چپ بچرخانید  -

 المپ را دربیاورید. -

المپ جدید را قرار دهید. از چرخش و قرار گرفتن صحی  آن اعمینان حاصل کنید )پین های وضعیت  -

 باید دقیقا در شکاف مربوعه در محفته ی چراغ به عور مناسب قرار بگیرند(.

 به راست بچرخانید و ببندید.)ثابت کردن المپ(.دوباره سوار کنید المپ ایمنی فنری را و  -

 اتصال یا کانکتور را به حالت قبل برگردانید و به محل تماس صفحه ی پشت المپ متصل کنید. -

 کاور یا در پوش موتور را بگذارید. -

 

 H5 12V 45/40Wمی باشند چراغ های جلو برای تردد در جاده هستند و از المپ های نوع "المپ دو قطبی

( " پرتو باال-)پایین 

-  

( اعمینان حاصل کنید تا از اتصال کوناه -ره های باتری)+ و : همیشه از اتصال صحی  گیهشدار

 جلوگیری شود.
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 چراغ های جانبی یا کناری

 مراحل تعویض چراغ :

 (.4از یک پیچگوشتی استفاده کنید و پیع ها را به صورت تراز و مساوی در هر عرف باز کنید) -

 (.2قسمت شفاف را از چراغ جدا کنید )کاور رویی( ) -

 (.3عرف خارج حرکت بدهید) برای تعویض راحت تر شما می توانید بخش نگهدارنده ی چراغ را به -

( ، شما قصد تعویض دارید پس آن را در خالف 8و  1) بگیریدوفشاردهید آرامی رابه المپ روی -

 جهت تقربه های ساتت بچرخانید.

 المپ را دربیاورید و المپ جدید را جایگزین کنید. -

کمی فشار آن را در  کنید و به آرامی باتثبیت المپ جدید را قرار دهید و به روش گفته شده در قبل  -

 جهت تقربه های ساتت بچرخانید.

 (.2بخش شفاف یا کاور را نصب کنید و و آن را با پیع ها به محفته ی چراغ سفت کنید) -

 چراغ جانبی از دو بخش تشکیل شده است، که دو نوع المپ وضعیت و شاخص در آن نصب شده اند:

 (.می باشد )تک سیم R5 12V 5W( از نوع 1المپ وضعیت ) -

 می باشد )تک سیم(. P21 12V 21W(، از نوع 8خص )اش -
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 چراغ های عقب

 نحوه ی تعویض المپ:

 (.4از یک پیچگوشتی استفاده کنید و پیع ها را به صورت تراز و برابر باز کنید) -
 (.2بخش شفاف یا کاور را از چراغ جدا کنید ) -
 (.3حرکت دهید و خارج کنید ) کار، شما می توانید قسمت نگهدارنده ی المپ را برای راحتی -
( ، شما قصد تعویض دارید پس آن را در خالف 8و  1) وفشاردهید بگیرید آرامی رابه المپ روی -

 جهت تقربه های ساتت بچرخانید.

 المپ را دربیاورید و المپ جدید را جایگزین کنید. -

با کمی فشار آن را در  المپ جدید را قرار دهید و به روش گفته شده در قبل ثابت کنید و به آرامی -

 جهت تقربه های ساتت بچرخانید.

 (.2بخش شفاف یا کاور را نصب کنید و و آن را با پیع ها به محفته ی چراغ سفت کنید) -

وضعیت، چراغ ترمز و شاخص در آن نصب شده  المپ دونوع ست،که شدها تشکیل زدوبخش ا تقب چراغ

 اند:

 می باشد )دو سیم(. P21 12V 21W( از نوع 1المپ وضعیت و چراغ ترمز ) -

 می باشد )نوع المپ(. P21 12V 21W( از نوع 8المپ شاخص ) -
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 چراغ های کار )کابین یا اتاقک(

 نحوه ی تعویض المپ:

 (.4از یک پیچگوشتی استفاده کنید و پیع ها را به صورت تراز و مساوی در هر عرف باز کنید) -

 (.2نگهدارنده ی چراغ را خارج کنید) -

 (.8( و سیم متصل به المپ را قطع کنید)1و  3از محفته خارج کنید )چراغ را  -

 (.2پیع قسمت تقبی را که المپ را نگه می دارد باز کنید ) -

 الپ را خارج کنید و المپ جدید را جایگزین کنید. -

 (.2المپ را نصب کنید و آن را با پیع ثابت و محکم کنید ) -

 به محفته ی اصلی بازگردانید. سیم پشت المپ را دوباره متصل کنید چراغ را -

 (.4( و چراغ ها  را با پیع ها سفت و محکم کنید )2نگهدارنده ی المپ را نصب کنید ) -

 می باشند. "جلو )دو( و تقب )دو(. H3 12V 55Wچراغ های کار نصب شده دارای المپ نوع 

 

 

 المپ داخلی )کابین یا اتاقک(

 نحوه ی تعویض المپ:

 ( سپس کاور یا4اده کنید و پیع را باز  کنید )از یک پیچگوشتی استف -

 (.2درپوش را بردارید )  -

 المپ را از حالت اتصال خارج و جدا کنید و المپ جدید را جایگزین کنید. -

 کاور را دوباره سرجایش بازگردانید و با پیع محکم ببندید. -

 نصب شده است.  K 12V 10Wدر چراغ داخلی المپ نوع 
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 جدول تعمیر و نگهداری5.2

 

 

 

 

 

ب شده فقط می توانند با المپ هایی از همان نوع با ویژگی های فنی یکسان، : المپ های نصمهم

 جایگزین شوند.
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در  

صورت 

 نیاز

 5هر 

 ساتت
 81هر 

 ساتت
 211هر 

 ساتت
 311هر 

 ساتت
 111هر 

 ساتت
 911هر 

 ساتت

 موتور
        بررسی سط  روغن  .1

        وراولین تعویض روغن موت .2

یا یکبار در  –تعویض روغن موتور  .3

 سال
       

        اولین تعویض فیلتر روغن .4

        تعویض فیلتر روغن .5

        تعویض فیلتر سوخت .6

        بررسی کشش تسمه .7

        تعویض تسمه .8
        بررسی فیلتر هوا .9

        یلتر هواتغییر در قرار دادن ف .10
 سیستم خنک کننده

        بررسی سط  مایع خنک کننده .11

یا هر  –تعویض مایع خنک کننده ی  .12

 سه سال
       

        تمیز کردن کوره یا محفته ی رادیاتور .13
 چرخ ها

        بررسی فشار الستیک .14

        محکم کردن پیع و مهره ی چرخ .15

 سیستم هیدرولیک و انتقال

بررسی سط  روغن موتور در  .16

 گیربکس)جعبه دنده(
       

یا  –تعویض روغن در گیربکس  .17

 ساتت، بسته به شرایط کار 111هر
       

یا  –تعویض فیلتر روغن هیدرولیک  .18

 ساتت، بسته به شرایط کار 111هر
       

 محور بخش جلو

        ن در دیفرانسیل یابررسی سط  روغ .19

        تعویض روغن در دیفرانسیل .20

 ترمزها

        بررسی ترمز .21

بررسی مجزای ترمز دستی و پدال  .22

 ترمز پیش از حرکت
       

 چرخ فرمان هیدروستاتیک

        بررسی هدایتگر هیدرولیک .23
 روانکاری )ماشین آالت(

 درولیک تقبمحور باالبر هی .24

( AGT 830/835 تراکتور نوع) 
       

 مفصل محور جلو .25
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 (AGT 835 T/S تراکتور نوع) 

 محور خم شدن تراکتور .26

( AGT 830/835 تراکتور نوع) 
       

 سیستم برقی

 بررسی تملکرد دستگاه .27

 (شاخص ها ,کنترل ها ,چراغ ها و غیره)
       

        یوزها و المپ ها و غیرهتعویض ف .28

        بررسی باتری .29
 

 تمیز کردن تراکتور 8.2

با جت آب )فشار آب( تمیز کنید و مراقب باشید اثری روی سیستم برقی نداشته باشد و در تماس با را تراکتور 

صب شده است. اگر گیرد، بخصوص قسمت هایی از موتور که فیلتر هوا دارد و دینام و استارت ننآب قرار 

 تصمیم به تمیز کردن موتور گرفتید از این قسمت ها به خوبی و با کاور و پوشش مناسب محافتت کنید.

 می توانید از تمیزکننده های بیولوژیکی و عبیعی که با آب مخلوع می شوند به تنوان پاک کننده استفاده کنید.

 

 

کردن است یا اینکه بر سطوح گرد  کتراکتور را با فشار هوا خشک کنید، چون این یک روش مناسب برای پا

 هوا بدمید. ،و خاکی با فشار

 ریس چرب کنید.سطوح لغزنده را به منتور جلوگیری از خوردگی با گ ،،پس از تمیز کردن

 

 تعمیر و نگهداری موتور 8.0

 بررسی سطح روغن موتور 8.0.1

زمانی که می خواهید سط  روغن موتور را بررسی کنید باید تراکتور در حالت پارک شده در یک سط  

 هموار قرار داشته باشد.

 نحوه ی بررسی روغن موتور:

 موتور تراکتور را خاموش کنید )کلید تماس در موقعیت(. -

 گر از تراکتور استفاده کرده اید، صبر کنید تا به اندازه ی کافی خنک شود.ا -

چوب یا میله ی اندازه گیری را خارج کنید. این میله در سمت راست موتور، پایین و بعد از فیلتر  -

 سوخت قرار دارد.

-  

ربن ها بخصوص برای سطوح پالستیک و از توامل شیمیایی مهاجم یا حالل هیدروک هشدار:

 .استفاده نکنیدرنگ شده به هیع تنوان 
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سط  روغن را چک و بررسی کنید )حداکثر/حداقل( و در صورت  -

هرگز میزان آن نباید از مقدار حداکثر بیشتر  نیاز آن را پر کنید، اما

 شود.

 

 

 

 

 تعویض روغن موتور  8.0.2

 روغن موتور را در حالتی که هنوز موتور گرم است توض کنید، نحوه ی تعویض در ادامه ذکر شده:

 موتور تراکتور را خاموش کنید )کلید تماس در موقعیت(. -

 درپوش یا کاور موتور را باز کنید. -

 روغن استفاده شده در زیر موتور تعبیه کنید. منتور تخلیه ی يرفی را به -

 بسط یا سوراخ گیر تخلیه را باز کنید و صبر کنید تا روغن به يرف جاری شود. -

 واشر جدید را روی بسط یا سوراخگیر نصب کنید و محکم ببندید و سر جایش بازگردانید. -

 " مراجعه شود(.فیلتر روغن را تعویض کنید )به بخش "تعویض فیلتر روغن -

 درپوش روغن در باالی موتور را باز کنید. -

به  -سکوزیته ی مناسب، با توجه به نیازیروغن موتور مشخص شده را بریزید و پر کنید )دارای و -

بخش "اعالتات فنی روغن" رجوع شود( تا باالی تالمت میله ی اندازه گیری )به بخش "بررسی 

 سط  روغن موتور" رجوع کنید(.

 حداقل

 حداکثر
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غن را ببندید و به آرامی موتور را روشن کنید. حای آب بندی و خالصه فیلتر روغن و بسط درب رو -

 محفته را در زیر موتور بررسی کنید.

موتور را خاموش کنید، سط  روغن را دوباره چک و بررسی کنید و در صورت نیاز به آن اضافه  -

 کنید.

 

 

 تعویض فیلتر روغن 8.0.2

 نحوه ی تعویض فیلتر روغن:

 موتور تراکتور را خاموش کنید )کلید تماس در موقعیت(. -

 ود.اگر از تراکتور استفاده کرده اید، صبر کنید تا به اندازه ی کافی خنک ش -

 روغن را تخلیه کنید )به بخش "تعویض روغن موتور" رجوع شود(. -

 يرفی با يرفیت مناسب زیر فیلتر تعبیه کنید. -

 از ابزار مناسب برای باز کردن فیلتر و تمیز کردن سط  اتصاالت استفاده کنید. -

 واشر روغن فیلتر جدید با روغن موتور.تعویض  -

. اگر از ابزار استفاده ید، می توانید از ابزار استفاده کنیدفیلتر را به صورت دستی و ایمن محکم ببند -

 .میکنید حواستان باشد که فیلتر را بیش از حد سفت نکنید

 اگر روی سط  موتور روغنی است ، آن را تمیز کنید. -

 

-  

نقاع جمع آوری تعیین شده ببرید که آنها  ضایعات روغن را در محیط نریزید. آنها را به هشدار:

 را مطابق با قوانین بازیافت نیرو، بازیابی کنند.
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 تعویض فیلتر هوا 8.0.2

 میز شود.ت یازمانی که فیلتر مسدود شود، چراغ کنترل روشن می شود. فیلتر باید جایگزین 

 مراحل تعویض فیلتر هوا:

 موتور تراکتور را خاموش کنید )کلید تماس در موقعیت(. -

 اگر از تراکتور استفاده کرده اید، صبر کنید تا به اندازه ی کافی خنک شود. -

 کاور یا درپوش موتور را باز کنید. -

کامل از تراکتور جدا  برای راحتی کار در هنگام تعویض فیلتر هوا تو صیه می شود فیلتر را به عور -

 کرده و بردارید.

 تعویض باتری" توضی  داده شده است. -روش جداسازی قطعات در بخش "برقی  -

 (.2( و درپوش فیلتر را جدا کنید)4گیره ها را آزاد کرده ) -

 (.3فیلتر را از محفته جدا کنید) -

 نید.از یک پارچه ی خشک برای تمیز کردن قسمت داخلی محفته ی فیلتر استفاده ک -

فیلتر را به جای خود در محفته بازگردانید. از سمتی که فیلتر باز است باید کامال و به عور مناسب  -

 فیلتر درون محفته قرار بگیرد.

 (.4( و گیره ها را ببندید)2درپوش را بگذارید) -
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 تمیز کردن فیلتر هوا 8.0.0

نید، توصیه می شود که به عور منتم بررسی اگر شما با تراکتور در محیط خیلی پر گرد و خاک کار می ک

کنید که فیلتر هوا مسدود شده است یا نه و در صورت نیاز 

 آن را تمیز کنید.

 

 

 تمیز کردن فیلتر تعبیه شده با هوای پرفشار

جت هوای پرفشار را باید به صورت نفطه ای درون فیلتر 

نازل یا جت را روی سط  درونی به اعراف حرکت بار تجاوز کند.  8درج شده بگیرید ولی فشار هوا نباید از 

 دهید، روی تمامی چین ها به شکلی که گرذ و غبار کامال پاک شود. مراقب باشید که به فیلتر آسیب نزنید.

 

 

 تمیز کردن فیلتر تعبیه شده با آب

از این روش در تمیز کردن فیلتر استفاده کنید زمانی که فیلتر با ذرات روغن 

ت. فیلتر را چندین بار درون ترکیب آب و ماده ی تمیز کننده فیلتر مسدود شده اس

تامل تمیز کردن را  کردن صحی  مخلوع دستورالعمل سازنده برایفرو ببرید )

(. فیلتر مورد نتر را با جت فشار آب از داخل به خارج بشویید ولی فشار ببینید

به عور کامل در دمای  بار تجاوز کند، و اجازه بدهید تا فیلتر 2.8آب نباید از 

 اتاق خشک شود.
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پس تمیز کرد شرایط فیلتر را برای آسیب دیدگی )ترک ها ، حفره ها( چک و بررسی کنید و در صورت نیاز 

ساتت کار تعویض و جایگزین شود. فیلتر  311بار تمیز کردن یا  2آن را جایگزین کنید. فیلتر باید بعد از 

ساتت کار تراکتور  311بار تمیز کردنفیلتر خارجی یا  3ست اما باید بعد از داخلی تعبیه شده قابل تمیزشدن نی

 جایگزین شود.

 

 

 تعویض فیلتر سوخت 8.0.0

 311با توجه به آب و رسوباتی که در عی تملیات تراکتور در فیلتر جمع می شود، فیلتر سوخت باید هر 

 شود.تعویض ساتت کار ، 

 نحوه ی تعویض فیلتر سوخت:

 موتور تراکتور را خاموش کنید )کلید تماس در موقعیت(. -

 د تا به اندازه ی کافی خنک شود.اگر از تراکتور استفاده کرده اید، صبر کنی -

 از ابزار مناسب برای باز کردن فیلتر سوخت استفاده کنید. -

 از سوخت در چرب کردن واشر فیلتر جدید استفاده کنید. -

فیلتر را پر از سوخت کنید و با دست، محکم ببندید، می توانید از ابزار برای این کار استفاده کنید.  -

 .یدفیلتر را بیش از حد محکم نکن

 موتور را به آرامی استارت کنید تا هوا توسط پمپ به درون نازل ها هدایت شود. -

 

 

-  

زمانی که فیلتر را از گرد و غبار و دیگر ذرات پاک می کنید، که می تواند در تماس با  هشدار:

 چشم یا در مسیر راه تنفس قرار گیرد، همیشه از ماسک ایمنی و تینک ایمنی استفاده کنید.
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و از ورود ذرات بزرگتر به مدار جریان سوخت جلوگیری می  فیلتر کمکی در جلوی پمپ نصب شده است

 کند. اگر شما مقدار زیادی از ذرات را در محفته ی شفاف دیدید فیلتر را تعویض کنید.

 یض فیلتر کمکی:نحوه ی تعو

 (.4گیره ها را باز کنید) -

 (، که از مخزن می آید و با یک پیع بسته می شود.2شلنگ یا لوله را جدا کنید) -

( و فیلتر جدید را جایگزین کنید)از درست بودن جهت جریان اعمینان حاصل 3فیلتر را جدا کنید ) -

 کنید(.

 نید.پیع شلنگ را باز کرده و آن را دوباره روی فیلتر نصب ک -

 (.4گیره ها را سفت و محکم ببندید) -

 

 

 

 بررسی / تعویض تسمه 8.0.2

قبل از بررسی یا تعویض تسمه ، موتور باید همیشه در حالت خاموش باشد )کلید اتصال باید از سوئیع اصلی 

 جدا شود(. اگر از تراکتور استفاده کرده اید صبر کنید تا موتور سرد و خنک شود.

 بررسی کشش تسمه

تسمه را به صورت فشار دادن در وسط بلندترین بخش تسمه بررسی کنید )بین محور محرک یا شفت و  کشش

 دینام(.

میلیمتر را رها و آزاد بگذارید. اگر بیش از این رها بود باید تسمه را  42تا  41در تنتیم صحی  تسمه باید بین 

 .سفت کنید
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 تنظیمات تسمه

(. دینام را حرکت دهید تا 2و4اولیه  پیع های روی دینام تنتیم کنید) تسمه را به وسیله ی شل و سفت کردن

 تسمه را به شکل مناسب بکشد.

 

 تعویض تسمه

تسمه را به وسیله ی شل و سفت کردن اولیه پیع ها تعویض کنید. دینام را حرکت دهید و تا نقطه پایانی آن را 

 نید و آن را با حرکت دادن دینام بکشید.( و تسمه را جدا کنید. تسمه جدید را نصب ک3هدایت کنید)
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 تعمیر و نگهداری سیستم خنک کننده 8.0

 بررسی سطح مایع خنک کننده 8.0.1

موتور تراکتور را خاموش و کاور یا درپوش را باز کنید. رادیاتور در قسمت جلوی موتور قرار دارد. سط  

گسترش آن در یمتر از لبه رادیاتور باشد. با توجه به میل 21و  41مایع خنک کننده با خاموشی موتور باید بین 

 .باالتر از این توصیه نمی شود عول تملیات

 

 تخلیه و اضافه کردن مایع خنک کننده 8.0.2

اگر سیستم خنک کننده به اندازه ی کافی مایع خنک کننده ندارد، باید به آن اضافه کنید. مایع خنک کننده را از 

وجه به دستورالعمل سازنده و بر اساس درجه حرارت مورد نتر درست کنید. يرف مخلوع آب و ضدیخ، با ت

 رادیاتور را از مایع خنک کننده پر کنید.

 مراحل پر کردن:

 درب محفته را باز کنید. -

 میلیمتر پر کنید. 21 – 41محفته را  -

 درب را ببندید. -

 

 

 

-  

داغ است باز نکنید. سیستم هیع گاه درب محفته یا رادیاتور را زمانی که موتور هنوز  خطر:

خنک کننده تحت فشار قرار دارد و خطر بخار یا جهش مایع داغ وجود دارد که می تواند به شما 

 و دیگران در محیط اعراف آسیب بزند.

 

 

غلتت مخلوع مایع را در سیستم خنک کننده ی تراکتور سالی یک بار با ابزار مناسب  مهم:

 بررسی کنید.
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 خنک کننده از موتور تخلیه ی مایع

 برای تخلیه مایع خنک کننده پیچی روی سمت چپ بدنه ی موتور قرار دارد.

 

 

 تمیز کردن رادیاتور 8.0.2

تمیز بودن باله های رادیاتور را به عور منتم به منتور حصول اعمینان از هوادهی و خنک کنندگی مناسب، 

د باشد با توجه به خنک کنندگی کافی باتث نقص در قطعات بررسی کنید. اگر باله ها انباشته شوند و بیش از ح

 موتور که در معرض بار قرار دارند، می شود.

 بدین صورت است:احل اگر باله های خنک کننده نیاز به تمیزشدن داشت ، مر

 موتور تراکتور را خاموش کنید )کلید تماس در موقعیت(. -

 به اندازه ی کافی خنک شود.اگر از تراکتور استفاده کرده اید، صبر کنید تا  -

 کاور یا درپوش موتور را باز کنید. -

 باله های رادیاتور را با هوای فشرده پاک کنید. -

 زمانی که کارتان تمام شد درپوش موتو را ببندید. -

-  
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 تمیز کردن رادیاتور با سیستم کلینفیکس )اختیاری( 1.1.1

ود که دمیدن رادیاتور با نصب کردن یک کمپرسور و فن به اختیار تراکتور می تواند به سیستمی مجهز ش

مخصوص.سیستم به صورت پنوماتیک از طریق تیغه های گردان روی فن عمل می کند.در حالتی که فن 

استفاده نمی شود,تیغه ها در جهت مکش هوا باز هستند )خنک کردن( و هنگامی که تمیز کردن نیاز باشد می 

 تم(.جهت جریان هوا را برعکس کرده و به رادیاتور می دمند)تمیز کردن(.توانند بچرخند )فعال شدن سیس

 

 عرح اتصال:

 .رادیاتور4

 فن )کلینفیکس(.2

 .فلنج3

 .پولی فن1

 .لوله پنوماتیک8

 .کمپرسور2

 .فیوز2

 .باتری5

 .سوئیع فعال سازی9

-  

 جت هوای فشرده را زیاد نزدیک باله های خنک کننده نکنید که به آنها آسیب بزند. هشدار:

 

-  

رادیاتور را از گرد و غبار و دیگر ذرات پاک می کنید، که می تواند در تماس  زمانی که هشدار:

 با چشم یا در مسیر راه تنفس قرار گیرد، همیشه از ماسک ایمنی و تینک ایمنی استفاده کنید.
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 بررسی چرخ ها 8.2

 بررسی فشار الستیک 8.2.1

 نحوه ی بررسی فشار الستیک:

 ور را ثابت نگه دارید.تراکت -

 موتور تراکتور را خاموش کنید )کلید تماس در موقعیت(. -

 بررسی چشمی الستیک ها در حد امکان. -

 بررسی فشار الستیک. -

 همیشه فشار الستیک ها را بدون نصب ادوات و وزنه بررسی کنید.

کار در نتر بگیرید که بتوانید با هنگام باد کردن الستیک ها همیشه نوع الستیک نصب شده و بعد آن را برای 

 تجهیزات نصب شده بر روی آن هم کار کنید.

      فشار درست و صحیحفشار بیش از حد                    فشار ناکافی                        

 فشار درست و صحیح                      فشار درست و صحیح                      

 فشار الستیک برای استفاده تراکتور در سطح نرم                

 فشار الستیک برای استفاده تراکتور در سطح سفت و سخت             

      فشار درست و صحیح      فشار بیش از حد                    فشار ناکافی                  

 فشار درست و صحیح                      فشار درست و صحیح                      
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 فشار الستیک برای استفاده تراکتور در سط  نرم ، به تنوان مثال خاک

الف. فشار الستیک به شکل درست و صحی : فشار الستیک به عور صحی  و درست برای کار مورد نیاز 

 رانندگی می بخشد و باتث می شود آج تمیز باقی بماند.توانایی خوبی در نفوذ آج ها در عول 

ب. فشار الستیک به شکل کافی: فشار الستیک به شکل کافی برای کار مورد نیاز، نتایج ضعیفی به دنبال 

دارد، این ضعف بدلیل تماس زیاد الستیک با زمین و نفوذ نکردن آج ها در زمین در عول رانندگی می باشد. 

 ی بیند، بخصوص هنگام بکسل کردن با نیروی زیاد.سط  الستیک آسیب م

پ. فشار الستیک به شکل بیش از حد: فشار الستیک به شکل بیش از حد برای کار مورد نیاز ، باتث سایش 

و یک سواری ناراحت  پوشش ناهموار آج می شود و احتمال خرابی زیادی برای الستیک به وجود می آورد

 کننده ایجاد می کند.

 

 ستیک برای استفاده تراکتور در سط  سفت و سخت به تنوان مثال جادهفشار ال

ج. فشار الستیک به شکل درست و صحی : فشار الستیک به عور صحی  و درست برای کار مورد نیاز 

 توانایی استفاده بهینه از الیه های بار و باتث کاهش سایش پوشش آجی می شود.

یک به شکل کافی برای کار مورد نیاز، می تواند باتث سایش آج د. فشار الستیک به شکل کافی: فشار الست

 بصورت ناهموار و آسیب دیدن الستیک شود، و همچنین در عول رانندگی تراکتور بسیار ناپایدار می شود.

و. فشار الستیک به شکل بیش از حد: فشار الستیک به شکل بیش از حد برای کار مورد نیاز، می تواند باتث 

ورت ناهموار شود و احتمال زیادی برای آسیب دیدن الستیک به وجود می آید در صورت تاثیر، سایش آج بص

 و یک سواری ناراحت کننده ایجاد می کند.

 

 تعمیر و نگهداری سیستم انتقال توان.8.8

 بررسی روغن در گیربکس یا جعبه دنده 8.8.1

ده در زمانی که می خواهید سط  روغن در گیربکس را بررسی کنید باید همیشه تراکتور در حالت پارک ش

یک سط  هموار قرار داشته باشد و سیستم های باالبر و دیگر ادوات آن همواره پایین باشند )جلو و تقب(، که 

 روغن مصرفی در گیربکس کاهش یابد.

 مراحل چک کردن:

و ترمز دستی ( 1بسته و موقعیت  قبل از بررسی باید تراکتور خاموش باشد )کلید اتصال در وضعیت -

 گیر باشد(.کشیده شده باشد)در

 صندلی را بلند کنید. -

 درچه لوله یا محفته را بردارید به عوری که آن را شل کنید. -

 

دستورالعمل فشار برای شرایط کاری مطلوب ارائه شده است، اما این مطالب می تواند   مهم:

تراکتور روی آن می باشد، دارد، و  همواره صحی  نباشد که این بستگی به نوع و سط  جاده که

 شما باید این را قبل از باد کردن الستیک ها در نتر بگیرید.
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 .را باز کنید میله اندازه گیری پیع  -

 پیع در قسمت باالیی و در جلوی سمت چپ غالف قرار دارد. -

ر آن سط  روغن را بررسی کنید )حداکثر/حداقل( و در صورت نیاز آن را پر کنید. اما نباید مقدا -

 بیشتر از حداکثر شود.

هنگامی که کارتان به اتمام رسید پیع را سر جای خود بازگردانید و دوباره دریچه ی لوله یا محفته را  -

 نصب کنید.

 

 تعویض روغن در جعبه دنده 8.8.2

تراکتور را روشن کنید تا مقداری هیدرولیک تمل کند و روغن گرم شود. تراکتور را  ،قبل از تعویض روغن

در حالت پارک شده در یک سط  هموار قرار دهید و سیستم های باالبر و دیگر ادوات آن همواره پایین 

 بیاورید )جلو و تقب(،که روغن مصرفی در گیربکس کاهش یابد.

 در ذیل نحوه ی تعویض روغن توضی  داده شده:

ک )جلو و تقب( و کلیه تراکتور را در یک سط  افقی پارک کنید و کلیه مکانیزم های باالبر هیدرولی -

 ادواتی که روغن گیربکس را مصرف می کنند را پایین بیاورید.

 قرار گرفته و ترمز دستی کشیده شود. 1موتور تراکتور را خاموش کنید کلید بایستی در وضعیت  -

 کلیه اجزای کنترلی را در حالت خنثی قرار دهید. -

 تعبیه کنید. يرفی را در زیر گیربکس برای تخلیه روغن استفاده شده -

 جاری شود. پیع تخلیه را باز کنید و منتتر بمانید تا روغن در يرف -

 ( و پیع را روی گیربکس برگردانید و ببندید.Cuنصب کنید )  روی پیع واشر جدید را -
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فیلتر روغن هیدرولیک را جایگزین کنید )به بخش "تعویض فیلتر روغن سیستم هیدرولیک " مراجعه  -

 شود(.

ه ی اندازه گیری روی قسمت باال و سمت چپ غالف باز کنید)به بخش "بررسی روغن پیع را با میل -

 در گیربکس" رجوع شود(.

درب باز می شود زمانی که شما پیع را باز کنید و بردارید، روغن مشخص شده را بریزید  -

به بخش "اعالتات فنی روغن ها" رجوع شود.( تا  –سکوزیته ی مناسب ، با توجه به نیاز ی)و

پر کنید )به بخش "بررسی روغن در گیربکس" رجوع شود(.  را المت باالی میله ی اندازه گیریت

پیع را با میله ی اندازه گیری ببندید و موتور را به آرامی روشن کنید تا هیدرولیک مقداری تمل کند. 

 در این لحته فیلتر روغن هیدرولیک و پیع گیربکس را بررسی نهایی کنید.

ش کنید، سیستم های باالبر را پایین بیاورید )اگر روی آنها کنترل دارید( و دوباره موتور را خامو -

 سط  روغن را بررسی کنید. در صورت نیاز به آن اضافه کنید.

 

 

 تعویض فیلتر روغن سیستم هیدرولیک 8.8.2

فیلتر روغن در گیربکس در صورتی که چراغ کنترل فیلتر روغن هیدرولیک روشن شود با روغن گرم شده و 

موتور در حال کار,بایستی تعویض گردد.روشن ماندن این چراغ کنترل برای چند لحته پس از روشن شدن 

 که روغن هیدرولیکی هنوز سرد است) تنها در دور های باالی موتور(. موتور عبیعی است,وقتی

 پشت چرخ چپ جلو در سیستم انتقال چپ قرار دارد.فیلتر روغن هیدرولیک 

 

 

-  

: ضایعات روغن را در محیط نریزید. آنها را به نقاع جمع آوری تعیین شده ببرید که آنها هشدار

 بازیابی کنند.را مطابق با قوانین بازیافت نیرو، 
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 :تعویض فیلتر روغن

 (، ترمز دستی را بکشید.بسته موتور تراکتور را خاموش کنید )کلید تماس در موقعیت -

( را به پایین حرکت دهید.)بیش از اندازه 2کنید و قسمت زیری )( را روی محفته فیلتر باز 4پیع ) -

 پایین نیاورید چون روغن چکه می کند.(

( را در بیاورید و یک جدید را جایگزین آن کنید.مراقب باشید که فیلتر را درست در محفته 3فیلتر ) -

 قرار دهید.

 .را چرب کنید واشر روغن فیلتر جدید -

 کنید و با پیع آن را محکم نمایید.قسمت زیری را مجددا مونتاژ  -

 

 

 روغن در دیفرانسیل جلو بررسی 8.8.2

در یک سط  هموار  را بررسی کنید ، تراکتور باید همیشهمی خواهید سط  روغن در دیفرانسیل زمانی که 

 پارک شده باشد .

 مراحل به صورت زیر است:

 ترمزدستی کشیده شده باشد. ( وبسته موتور تراکتور خاموش باشد )کلید اتصال در وضعیت -

 پیع را باز کنید.-

سط  روغن را بررسی کنید.روغن باید به لبه پایینی پیع برسد.در صورت نیاز روغن اضافه کنید,اما -

 مقدارش باالتر از لبه نرود.

 هنگامی که کار تمام شد,پیع را ببندید. -



222 
 

 

 تعویض روغن در دیفرانسیل جلو 8.8.0

 سیل جلو مطابق مراحل زیر صورت می گیرد:تعویض روغن در دیفران

 تراکتور را روی یک سط  صاف پارک کنید.-

 قرار بگیرد( و ترمز دستی را بکشید. 1تراکتور را خاموش کنید)کلید باید در وضعیت -

 يرف را در زیر محل تخلیه روغن قرار دهید.-

 پیع تخلیه را بالز کرده و منتتر شوید تا روغن کهنه خارج شود.-

 یک واشر جدید قرار دهید و پیع محفته را ببندید.-
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 ( در قسمت باالی جلوی پل را باز کنید.4قسمت )-

 ( را باز کنید.2پیع کنترل )-

 

 (  پر کنید.3روغن مورد نیاز را متناسب با نیاز خود با ویسکوزیته مناسب در محفته از قسمت )-

 ( را ببندید.2( و )4پیع کنترل روغن )-

 

-  

ضایعات روغن را در محیط نریزید. آنها را به نقاع جمع آوری تعیین شده ببرید که آنها  ار:هشد

 را مطابق با قوانین بازیافت نیرو، بازیابی کنند.
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 بررسی یا تعویض روغن در کاهنده های عرضی 8.8.0

رار بگیرد( و ق 1تراکتور را روی یک سط  صاف پارک کنید و آن را خاموش کنید)کلید باید در وضعیت 

 ترمز دستی را بکشید.پرخ ها را جدا کنید.

 بررسی روغن در کاهنده های عرضی

کاهنده ترضی را بچرخانید,به عوری که پیع تخلیه باال در حالت تمودی قرار بگیرد.در این حالت پیع کنترل -

 ( در سمت راست کاهنده است.2)

 کنید. هنگامی که کارتان تمام شد,پیع را در جای خود محکم-

 

 

 تعویض روغن در کاهنده های عرضی

کاهنده ترضی را بچرخانید,به عوری که پیع تخلیه پایین در حالت تمودی قرار بگیرد.در این حالت پیع  -

 ( در سمت راست کاهنده است.2کنترل )

 يرف تخلیه روغن را در زیرکاهنده قرار دهید.-

 غن کامال تخلیه گردد.( را باز کنید و صبر نمائید تا رو4پیع تخلیه )-

 ( مجددا در باال قرار بگیرد.4درجه بچرخانید,به عوری که پیع تخلیه ) 451کاهنده ترضی را -
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 ( را باز کنید.2پیع کنترل )-

 ( روغن با ویسکوزیته مناسب را در محفته پر کنید.4از عریق پیع تخلیه )-

 ل را نیز محکم کنید.واشر جدید روی پیع قرار دهید و آن را ببندید,پیع کنتر-

 

 

 

-  

ضایعات روغن را در محیط نریزید. آنها را به نقاع جمع آوری تعیین شده ببرید که آنها  هشدار:

 را مطابق با قوانین بازیافت نیرو، بازیابی کنند.
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 تعمیر و نگهداری سیستم تهویه 8.2

چگاه مدار خنک کننده را تحت فشار باز کمپرسور تهویه هوا باید در وضعیت ثابتی در تراکتور قرار گیرد.هی

 نکنید.هنگام کار با سیستم تهویه حتما از تینک ایمنی و دستکش استفاده نمایید.

 

 

 .کمپرسور تهویه هوا4

 .فن2

 .کندانسور3

 .فیلتر1

 .شیر انبساع8

 .اواپراتور2

 .فن کابین2

 

 

 

-  

 

 اده نکنید.کی سیستم خنک کننده استفاز جوشکاری یا شعله باز در نزدی هشدار:

 

 



221 
 

 شارژ سیستم تهویه 8.2.1

شارژ سیستم تهویه در هر شرایطی بایستس توسط شخص متخصص صورت گیرد. شیرهای شارژ کننده 

سیستم تهویه در قسمت سمت چپ موتور ,پشت قسمت تقب کمپرسور قرار گرفته است.سیستم تهویه با خنک 

 شارژ می شود. R134aکننده 

 ی تراکتورنقاط روغن کاری رو 8.15

ساتت کار، باید تمام قسمت های متحرک تراکتور روغن کاری شوند. غالف ها، سیستم انتقال  81پس از هر 

 نیرو و مکانیزم های بلند کردن ادوات که نصب شده اند با گریسی از نوع :  

 

کنیم پس از هر تمیز اگر در حال تمیز کردن تراکتور با دستگاه های فشار باال برای شستن هستید، ما توصیه می

کردن ، روغن کاری کنید. پیش از روغن کاری گریس ها )چرب کننده( را به اندازه کافی تمیز و از پمپ 

 روغن کاری در جلوگیری ترکیب روغن با خاک استفاده کنید.

 طرحی از نقاط روغن کاری )روانکاری( 8.15.1

 باالبر عقبمکانیزم 

محفته ی چفت و بست شفت باال ازوهای باالبر، روی بخش روغن کاری شفت یا محور اتصال از ب .4

 (DIN 71412 Type Aرا چرب کنید )

محفته ی چفت و بست شفت  پایین  روغن کاری شفت یا محور اتصال از بازوهای باالبر، روی بخش .2

 (DIN 71412 Type Aرا چرب کنید )

 DIN 71412) ب کنید.روغن کاری شفت اتصال بازوهای باالبر,روی بخش میانی محفته را چر .3

Type A) 

 

 سیستم انتقال نیرو

را چرب کنید اکسل جلو,سمت چپ محفته انتقال نیرو نزدیک فیلتر روغن هیدرولیک روغن کاری  .1

(DIN 71412 Type A) 

 پل جلو

 DIN 71412 Typeکالج، پشت محور روی محفته انتقال نیرو را چرب کنید ) اهرم روغن کاری  .8

B) 
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ری کالج، روی محور محفته مکانیزم پاگردان )نشست تراکتور( را چرب روغن کاری میله محو .2

 (DIN 71412 Type Aکنید )

 

میله ی اتصال محور انتقال ، روی محفته ی گیربکس محور متحرک را چرب کنید  روغن کاری .2

(DIN 71412 Type A) 

 DIN 71412 Typeروغن کاری محور ترمز، روی محفته ی قسمت محوری ترمز را چرب کنید ) .5

A) 

 

 

 عیب یابی تراکتور.2

 مشکل یا ایراد، دلیل و راهکار رفع عیب

در ادامه اعالتاتی از پیدا کردن و برعرف کردن اشکاالت ممکن که می تواند در عول تملیات تراکتور رخ 

 دهد، ارائه شده است.
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گذراندن این مراحل  برای نتایج بهتر  در بحث عیب یابی، توصیه می شود از کارگاه مکانیکی مجاز برای

 .استفاده کنید، جایی که می توانید یک بازرسی کامل روی تراکتور انجام دهید

 *کار باید در یک کارگاه مکانیکی مجاز انجام شود.

 

 مشکل در مورد عملکرد موتور

 

 راه حل دلیل مشکل
 موتور استارت نمی خورد.

 
لتر )به تمیز یا جایگزین کردن فی فیلتر سوخت مسدود شده است.

بخش "تعمیر و نگهداری موتور" 

 رجوع شود(
 هواگیری سیستم سوخت رسانی هوا در سیستم تامین سوخت.
تعویض فیوز )به بخش "فیوزها"  فیوز معیوب دستگاه فرمان.

 رجوع شود(
اضافه کردن سوخت )به بخش  خالی بودن مخزن سوخت دیزل.

 "پرکردن مخزن" رجوع شود(
تخلیه کامل و تمیز کردن مخزن و   نوع سوخت غیرصحی

خطوع سوخت. اضافه کردن نوع 

 سوخت صحی .
مسدود شدن پیع یا شیر برقی پمپ 

 تزریق سوخت.
بررسی پیع یا شیر برقی پمپ و 

 تعویض آن در صورت نیاز.
جریان را در اتصال سوپاپ بررسی  تامین نشدن پیع یا شیر برقی پمپ

نید کنید. اگر جریان نداشت بررسی ک

فیوز دستگاه فرمان را.تماس با 

 کارگاه مکانیک مجاز. *
 بررسی تملکرد پمپ سوخت پمپ سوخت ناکارآمد است.
 تماس با کارگاه مکانیک مجاز. * مشکل در تملکرد سوپاپ.

 استارتر روشن نمی شود.
 

تعویض یا جایگزین کردن باتری )به  باتری خالی است

 بخش"تعویض باتری" رجوع شود(.
 تمیزکردن و روغن کاری قطبها قطبهای استارتر زنگ زده است.

 تعویض استارتر. * استارتر خراب است.
تعویض فیوز )به بخش "فیوزها"  فیوز اصلی خراب است.

 رجوع شود(
تعویض یا جایگزین کردن باتری )به  باتری خالی است.

 بخش"تعویض باتری" رجوع شود(.
ید می موتور صداهای غیرتادی تول

 کند.
 

تکان خورن و تنتیم نبودن دریچه 

 های که صحی  بسته نشدند.
در صورت نیاز به تنتیمات تماس 

با کارگاه مکانیک مجاز تماس 

 گیرید. *
اضافه کردن روغن )به بخش  پایین بودن سط  روغن موتور.

"تعمیر و نگهداری موتور" رجوع 

 شود(.
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 راه حل دلیل مشکل
 د.موتور روشن نمی شو

 
انتقال یا پایین آوردن دنده، کم  به موتور فشار زیادی آمده است.

 کردن بار بکسل.
تمیز یا جایگزین کردن فیلتر )به  فیلتر هوا مسدود شده است.

بخش "تعمیر و نگهداری موتور" 

 رجوع شود(.
 فیلتر سوخت مسدود شده است

 
تمیز یا جایگزین کردن فیلتر )به 

موتور"  بخش "تعمیر و نگهداری

 رجوع شود(.
هوادهی بیش از حد در سر سوپاپ 

 ها.
در صورت نیاز به تعمیر 

سرموتور با کارگاه مکانیک مجاز 

 تماس گیرید. *
در صورت مسدودشدگی تمیزکردن  تداخل در تملیات پمپ سوخت.

و تخلیه پمپ ودر صورت 

 نیاز،تعویض آن. *
سوراخ در بخش مکش یا سیستم 

 اگزوز.
جوش سوراخ، تماس با بررسی و 

 کارگاه مکانیک مجاز. *
 تخلیه ی سیستم. هوا در سیستم تامین سوخت.

 
گرمای بیش از حد موتور. )روشن 

شدن چراغ هشدار در عول 

 استفاده(

پایین بودن سط  مایع خنک کننده 

 در سیستم.
بررسی نشتی در سیستم خنک 

کننده، اضافه کردن مایع خنک 

به بخش کننده تا سط  مناسب )

"تعمیر و نگهداری سیستم خنک 

 کننده" رجوع شود(.
باله و شکاف های خنک کننده تمیز  کثیف یا مسدود بودن رادیاتور .

 شوند.
 تعویض ترموستات. * خرابی ترموستات.

تمیز کردن سیستم خنک کننده )به  مسدود بودن سیستم خنک کننده.

بخش "تعمیر و نگهداری سیستم 

 جوع شود(.خنک کننده" ر
 تعویض سوئیع حرارتی. مشکل در شاخص فشار.
بررسی کشش تسمه، سفت کردن  vشل بودن تسمه پروانه 

تسمه، اگر فرسوده بود آن را 

تعویض کنید.)به بخش "تعمیر 

 نگهداری" رجوع کنید(.
 تعویض ترموستات. مشکل ترموستات. پایین بودن فشار کار موتور.

 بررسی شاخص یا سوئیع حرارتی رارتی.خرابی شاخص یا سوئیع ح
ویسکوزیته نامناسب و نادرست  استفاده بیش از حد روغن موتور.

 روغن.
 جایگزین کردن روغن تعریف شده.

 تعمیر مفاصل و سط  نشتی. نشت روغن به خارج.
 کاهش سط  روغن موتور. باال بودن سط  روغن موتور.

فرسوده بودن سوپاپ ها ، واشر ها 

 رینگ پیستون هایا 
نیاز به تداخل بیشتر موتور. تماس 

 با کارگاه مکانیک مجهز. *
 

 



211 
 

 راه حل دلیل مشکل
تمیز یا تعویض کردن فیلتر )به  مسدود شدن فیلتر هوا. مصرف بیش از حد سوخت.

بخش "تعمیر و نگهداری موتور" 

 رجوع شود(.
ار انتقال یا کم کردن دنده و کاهش ب فشار زیاد به موتور.

 بکسل.
تمیز یا جایگزین کردن نازل  کثیف یا خراب بودن نازل تزریق.

 تزریق.
تنتیمات نادرست احتراق در 

 موتور.
تنتیمات احتراق در صورت نیاز، 

 تماس با کارگاه مکانیک مجاز. *
آسیب دیدن یا مسدود شدن نازل  خروج دود سیاه از اگزوز

 تزریق.
تمیز یا جایگزین کردن نازل 

 ق.تزری
 

 مشکل در عملیات انتقال نیرو

 راه حل دلیل مشکل
کالج بطور کامل درگیر یا باز  سختی در تعویض دنده ها.

 نشده است.
تنتیم محورها یا تعویض صفحه 

کالج، تماس با کارگاه مکانیک 

 مجهز. *
قرارگیری نادرست یا فرسوده 

 بودن اتضای کنترل.
تنتیم مفصل ها یا تعویض قطعات 

 * فرسوده.
تغییر چنگال یا همگام ساز در 

 گیربکس فرسوده.
تعمیر گیربکس در صورت نیاز، 

 تماس با کارگاه مکانیک مجاز. *
بررسی سط  روغن و در صورت  سط  روغن نا کافی. صدای زیاد دنده.

 نیاز اضافه کردن به آن.
 جیگزینی روغن مشخص. ویسکوزیته نادرست روغن.

قطعات یاعاقان های فرسوده یا 

 .شکسته شده
 تماس با کارگاه مکانیک مجاز. *

فرسودگی همگام ساز در گیربکس  جهش دنده به خارج از موقعیت.

یا مفاصل محوری اتضای 

 کنترلی. تنتیم نادرست مفاصل

تمیر گیربکس و تنتیم مفصل ها یا 

جایگزینی بخش های فرسوده در 

 صورت نیاز. *
فرسودگی چنگال انتقال در 

 گیربکس.
در صورت نیاز، تعمیر گیربکس. 

* 
تعویض یاعاقان ها، تماس با  یاعاقان های فرسوده.

 کارگاه مکانیک مجاز. *
کالج بطور کامل درگیر یا باز  سختی درتعویض دنده ها.

 نشده است.
تنتیم محورها یا تعویض صفحه 

کالج، تماس با کارگاه مکانیک 

 مجهز. *
 تنتیم نادرست یا فرسودگی قطعات

 کنترل.
تنتیم مفصل ها یا تعویض قطعات 

 فرسوده. *
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 اشکال در عملکرد سیستم ترمز

 راه حل دلیل مشکل
 ترمز ناخوشایند.

  
 تعویض صفحه یا دیسک ها. * صفحه ترمز فرسوده.

 تنتیم محورها. گردش بیش از حد محور.
 تعویض محور ها. * محورهای آسیب دیده.

تاثیر زنگ و گرد و غبار روی  دشواری ترمز برای کشیدن.

 تملکرد مکانیزم
پاک کردن کثیفی و روغن کاری 

 مکانیزم.
 تنتیم مکانیزم. گردش بیش از حد مکانیزم محور.

 

 اشکال در عملکرد فرمان

TROUBLE CAUSE REMEDY 
 تعویض پمپ. * فشار روغن ناکافی انحراف چرخ فرمان.

 تعویض پمپ. * خرابی پمپ هیدرولیک
 سیب دیدگی فرمان هیدرلیکآ

 سرفرمان 

 سیلندر فرمان 

بررسی یا در صورت نیاز 

تعویض قطعات فرمان هیدرولیک. 

* 

 فعال نبودن دقیق چرخ فرمان.
 

 تخلیه هوای سیستم. هوا در سیستم فرمان.
واشرهای فرسوده ی سیلندر 

 فرمان.
 تعویض واشرها. *

مسدود شدن فیلتر روغن 

 هیدرولیک.
 ر روغن.تعویض فیلت

 

 مشکل در مورد هیدرولیک عملیات مکانیزم باالبر

 راه حل دلیل مشکل
باالبر هیدرولیک تمل نمی کند، 

حتی زمانی که محور کنترل 

 حرکت می کند.

فشار زیاد به مکانیزم هیدرولیک، 

وزن بار بیش از حد يرفیت 

 مکانیزم باالبر هیدرولیک.

کاهش وزن، جدا کردن ادوات. 

کردن ادوات ، از پیش از متصل 

تطابق خواص آن با تراکتور 

 اعمینان حاصل کنید.
اضافه کردن روغن ) به بخش "  سط  روغن ناکافی در گیربکس.

تعمیر و نگهداری سیستم انتقال 

 نیرو" رجوع شود(.
 تعویض پمپ. * کم بودن فشار روغن هیدرولیک.

 تعویض پمپ. * خرابی پمپ هیدرولیک.
یزم هیدرولیک تحمل نکردن مکان

در تامین ارتفاع ادوات و لوازم 

 متصل.

 تعویض شیر یا پیع. * خرابی شیر یا پیع ایمنی
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 عملکرد شفت اتصالمشکل در مورد 

 راه حل دلیل مشکل
 فیوز را توض کنید. اشکال در فیوز شیر سلنوئیدی شفت اتصال نمی چرخد.

اشکال در شیر سلنوئیدی شفت 

 اتصال
و در صورت نیاز شیر را بررسی 

 تعویض کنید.
 رگوالتور فشار را توض کنید. اشکال در رگوالتور فشار 

اشکال در رگوالتور فشار یا سائیده  کالچ شفت اتصال می لغزد.

شدن اجزا آب بندی )صفحات 

 کالچ(

رگوالتور فشار را توض کنید یا 

 کالچ را سرویس کنید.

 

 عملکرد قفل دیفرانسیلمشکل در مورد 

 

 راه حل دلیل کلمش
 فیوز را تعویض کنید. اشکال در فیوز قفل دیفرانسیل درگیر نمی شود.

اشکال در شیر سلنوئیدی برای 

روشن و خاموش کردن قفل 

 دیفرانسیل

شیر را بررسی کرده و در 

 صورت نیاز توض کنید.

 

 مشکل در عملکرد سیستم برق

 راه حل دلیل مشکل
تعویض فیوز )به بخش "فیوزها"  راب.فیوز خ تامین نشدن سیستم برق.

 رجوع شود(.
 شارژ یا تعویض باتری. خالی بودن باتری.

اکسید شدگی یا زنگ زدن قطب 

 های باتری.
 تمیزکردن و روغن کاری قطب ها.

روشن شدن چراغ هشدار برای 

 دینام )در عول تملیات موتور(
آن در سفت کردن تسمه یا تعویض  vشل شدن یا آسیب دیدن تسمه 

صورت نیاز )به بخش 

"بررسی/تعویض تسمه" رجوع 

 شود(.
 تعویض دینام. * خرابی دینام

روشن شدن چراغ هشدار برای 

شاخص فشار مایع خنک کننده )در 

 عول تملیات موتور(.

کثیف یا مسدود بودن رادیاتور 

)باله ها یا شکاف های خنک 

 کننده(.

 تمیزکردن باله ها یا شکاف ها.

سط  مایع خنک کننده در  کم بودن

 سیستم.
اضافه کردن مایع خنک کننده )به 

بخش"تعمیر و نگهداری سیستم 

 خنک کننده رجوع شود(.
 تعویض پمپ. * خرابی پمپ سیستم خنک کننده.

روشن شدن چراغ هشدار فیلتر 

 هوا )در عول تملیات موتور(.
تمیزکردن یا تعویض فیلتر )به  مسدود بودن فیلتر هوا.

"تعمیر و نگهداری موتور"  بخش

 رجوع شود(.
روشن شدن چراغ فشار روغن  اضافه کردن روغن )به بخش  پایین بودن سط  روغن.
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"تعمیر و نگهداری موتور" رجوع  )در عول تملیات موتور(.

 شود(.
 خرابی موتور.

 
ایستادن و خاموش کردن موتور 

تراکتور و تماس با کارگاه مکانیک 

 مجاز. *
 اتاقک یا کابینمشکل در 

 راه حل دلیل مشکل
 سیستم گرمایش کابین کار نمی کند.

 
سط  مایع خنک کننده در سیستم 

 کافی نیست.
مایع خنک کننده اضافه کنید )به 

بخش "تعمیر و نگهداری سیستم 

 خنک کننده" رجوع شود(.
تعویض فیوز، بررسی فن و در  پروانه یا فن برقی خراب است

 آن. *صورت نیاز، تعویض 
 مشکل در عملکرد تراکتور )درحالت کلی و عمومی(

 راه حل دلیل مشکل
باد کردن الستیک ها )به بخش  فشار ناکافی الستیک ها. سایش نا هموار الستیک ها.

"بررسی فشار الستیک" رجوع 

 شود(.
تراکتور تکان نواسانی یا جهش 

 دارد.
 بررسی ویزگی های توزیع وزن توسیع وزن نا متناسب.

 مناسب )وزن های مناسب(
 

 اطالعات فنی.15

 ابعاد تراکتور     15.1

 

 تمام اندازه ها بر حسب میلی متر هستند.
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AGT 850 

-A)4193 فاصله بین مرکز محور جلو و نقطه پایانی قسمت جلویی) استاندارد 

-A فاصله بین مرکز محور جلو و نقطه پایانی قسمت جلویی )هیدرولیک

 جلو(

4251 

-B 4332 پایه چرخ 

-C 242 و نقطه پایانی ادوات تقبفاصله بین مرکز محور 

-D )3412 عول ماکزیمم)استاندارد 

-D )3331 عول ماکزیمم )هیدرولیک جلو 

-E )4458 عول محور )جلو 

-E )4458 عول محور )تقب 

 

AGT 850 
 E E F G H-J I الستیک ها

7,5x16 2178 2058 279  
به بخش 

"عول های 

محور 

تراکتور" 

رجوع 

 شود.

1266-1542 

بخش به 

"عول های 

محور 

تراکتور" 

 رجوع شود.

260/70 R16 2164 2041 262 1421-1567 

280/70 R18 2201 2081 302 1470 

300/65 R18 2202 2081 302 1487 

31x15,5-15 2177 2056 277 
 

27x10,5-15 2119 1998 219  
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 عاد مکانیزم باالبر عقباب15.1.1

 

میلی  325و عول میله باال که روی  ارتفاع مکانیزم باالبر تقب با توجه به الستیک ها )اندازه گیری از زمین(

 .تمام اندازه ها بر حسب میلی متر هستند.متر تنتیم شده  

 

A. کمترین ارتفاع مکانیزم باالبر تقب 

B. حداکثر پایین آوردن بازو 

C. ازوحداکثر باالبردن ب 
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D. بیشترین ارتفاع مکانیزم باالبر تقب 

E. قطر چرخ 

.L بازوهای قابل تنتیم( عول بازوی اتصال پایینL1-L2-L3-L4) 

 ابعاد مکانیزم باالبر جلو 15.1.2

ارتفاع مکانیزم باالبر تقب با توجه به الستیک ها )اندازه گیری از زمین(. تمام اندازه ها بر حسب میلی متر 

 هستند.

 

 

E-  رخقطر چ 

L1, L2, L3, L4-  عول بازوهای قابل تنتیم 

A.  کمترین ارتفاع مکانیزم باالبر جلو 
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B. حداکثر پایین آوردن بازو 

C. حداکثر باالبردن بازو 

D. بیشترین ارتفاع مکانیزم باالبر جلو 

 ارتفاع قالب یا چنگک بکسل عقب 15.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

 طول های محور تراکتور 15.1.2
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 با رینگهای قابل تنظیم ابعاد برای طول محور

 ابعاد برای عول محور با رینگ های ثابت.

 

ET–  نشان دهنده ی فاصله مرکز ترض رینگ تا صفحه ی اتصاالت داخلی رینگ ، که برای چفت و بست

 چرخ به توپی در نتر گرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

-  

تملیات و  در هر تعویض عول محور، از اینکه چرخ ها با بدنه یا دیگر اتضا در عول هشدار:

 فعالیت، تماس پیدا نکنند اعمینان حاصل کنید.

 

-  

هنگام نصب چرخ ها ، از گشتاور صحی  و مناسب برای سفت و محکم کردن پیع و  هشدار:

 مهره ها استفاده کنید.
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 الستیک ها 15.2

 عرض الستیک 15.2.1

 

 فشار الستیک 15.2.2

 

 (barفشار تقب ) (barفشار جلو ) الستیک

31.5/15 X 15 1.5 1.5 

7,5x16 2.2 2.2 

260/70 R16 2 2 

280/70 R18 4.5 4.5 

 

 وزن تراکتور 10.3

ه ی  می دهد، بدون ادوات اضافه یا وزنه ، بی و حرکت توضجدول زیر وزن خود تراکتور را در حالت رانندگ

 (28kgمخزن سوخت خالی و راننده به وزن )همراه 

AGT 850 

 توضیحات
ازه واحد اند

 گیری

 مقدار

با سازه محافظ,بدون 

 راننده
با سازه محافظ و 

 راننده
 با کابین و راننده با کابین,بدون راننده

 kg 4251 4388 4141 4158 وزن کلی

 kg 511 548 521 538 وزن روی محور جلو

 kg 151 041 891 281 وزن روی محور تقب
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 وزن مجاز حداکثر فنی تراکتور 15.2.1

AGT 850 

 (kgحداکثر بار مجاز) (kgوزن مجاز حداکثر فنی)

2000 2600 

 محورتقب محورجلو محورتقب محورجلو

900 1100 1250 1500 

 

 حداکثر بار روی محورها و نقاط اتصال 15.2.2

جدول زیر وزن ها را برای بار محوری مجاز حداکثر و بار تمودی حداکثر در نقاع اتصال با توجه به نوع 

 ضی  می دهد.الستیک تو

 

AGT 850  

 الستیک ها

 بار محوری
يرفیت بار الستیک 

(kg) 

بحداکثر بار 

روی نقاع 

 (kgاتصال )
ون روی محور 

 (kgجلو )

ون روی محور 

 (kgتقب )

7,5x16 

1000 1200 

675 

250 

260/70 R16 965 

250/80 R18 945 

280/70 R18 
1100 

300x65 R18 

27x10,5-15 
- 

820 

31x15,5-15 800 

 

پیش از نصب لوازم یدک جدولی که حداکثر بار کششی و تمودی چنگک بکسل ، را توضی  می دهد بررسی 

 کنید.
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 شی نقطه ی اتصالحداکثر بار کش 10.3.3

تراکتور می تواند به ادوات بدون ترمز )تریلر ، مخازن و ...(، وسایل اتصالی با ترمز اینرسی یا لوازمی با 

ترمز های مکانیکی مستقل، متصل شود. ترمز گرفتن لوازم با ترمز مکانیکی مستقل به وسیله ی محور تمل 

 نصب می شوند.می کنند، و بر روی نگهدارنده ی مربوعه ی تراکتور 

 

AGT 850 

 نوتد ترمز
وزن مجاز فنی لوازم یدکی 

(kg) 

 4311 ادوات یدکی بدون ترمز مستقل

 3911 ادوات یدکی با ترمز اینرسی

 3911 ادوات یدکی با ترمز مستقل )مکانیکی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

لوازم )یدک یا باری( را با ویژگی های فنی سنگین تر و فراتر از تراکتور روی  هرگز: هشدار

 تراکتور نصب نکنید.
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 وزن ها .10.4

بیشتر تراکتور نصب شوند. اگر وزنه  جدول مقدار و نوع وزن ها را نشان می دهد، که می توانند برای ثبات

 ها را روی تراکتور رها کنید زمان جدا کردن ادوات باتث ناپایداری می شود.

 AGT 850 

 بستن وضعیت نصب وزن)کیلوگرم( ماده نوع

مقدار وزنه ها 

 )هر چرخ(

مقدار وزنه ها 

 )هر محور(

مقدار وزنه 

ها)ماکزیمم وزن 

 روی تراکتور(

 311 بتن وزن تقب
انیزم باالبر مک

 تقب

نقاع 

اتصال 

 )پیع ها(

 

- 

 

- 

 

1(340) 

وزنه های 

 چرخ
چدن 

 خاکستری

11 

 7.5x16چرخ 

مرکز لبه 

)چهار 

 پیع(

4 2  

 

 

 

 

4(160) 

 

 

 

4(200) 

 7.5x18 4 2چرخ 

 260/70چرخ 

R16 

4 2 

 250/80چرخ 

R18 

4 2 

 280/70چرخ 

R18 

4 2 

 300x65 چرخ

R18 

4 2 

81 

 چرخ

27x10.5-15 

4 2 

چرخ 

31x15.5-15 

4 2 

 

همیشه بعد از جدا کردن ادوات وزنه ها را حذف کنید تا پایداری تراکتور حفظ شود.اگر وزنه ها در تراکتور 

 باقی بماند هنگامی که ادوات جدا شده,تراکتور ناپایدار می شود.

 

 سطح سر و صدا 15.0

جدول، اعالتاتی در مورد سط  صدا ارائه می دهد که تحت شرایط مختلف تملکرد تراکتور اندازه گیری می 

 شود. میزان این اندازه گیری ها با توجه به روش های امتحان شده مطابق با دستور نیرو می باشد.

-  

 وزنه روی دوعرف تراکتور نصب کنید.برای تنتیم باالنس تراکتور مقداری  هشدار:
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AGT 850 

 توضیحات
اد دور تعد

 موتور

 dB (A)مقدار اندازه گیری شده 

 با کابین با میله غلتک

سط  صدا در 

محیط 

 تراکتور

سط  صدا 

درون محیط 

 تراکتور

2800 

79 79 

سط  صدا در 

رانندگی 

 تراکتور
81 81 

سط  صدا در 

صندلی یا 

 مکان راننده

سط  صدا در 

صندلی یا 

 مکان راننده
84 

 بسته باز

51 53 

 

 ارتعاشات راننده  15.0.1

اندازه گیری می شود و بر اساس وزن راننده متغیر  EEC/78/764ارتعاشات صندلی راننده  مطابق استاندارد 

 است.

 انحراف 15.0

جدول زیر پایداری استاتیکی تراکتور را با انحراف ترضی نشان می دهد.تست ها بدون وجود ادوات و وزنه 

 گرفته است.ها روی سط  شیب دار انجام 
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AGT 850 

 موقعیت تراکتور aمقدار اندازه گیری شده  توضیحات

 سازه محافظ کابین

 AGTتست پایداری برای تراکتور 

 )ورژن پهن(850

 31x15.5-15الستیک 

 میلی متر 4332پایه چرخ 

 میلی متر 4851عول محور 

 میلی متر 391ترض چرخ 

 میلی متر 221قطر چرخ 

 

 درجه 32

 

 هدرج 15

 

 لغزش

 

تراکتور در 

وضعیت مایل 

)پایداری 

 ترضی(

 

 درجه 84

 

 درجه 21

 

 واژگونی

 

تست شرایط محیطی را در نتر نگرفته است,بنابراین موارد ذکر شده در جدول فقط با در نتر گرفتن راهنمای 

 استاتیکی هستند و مقادیر قابل اعمینانی بدون ریسک واژگونی نمی باشند.
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 مشخصات فنی 15.2

  نوع تراکتور

 مشخصات فنی تراکتور

 موتور

AGT860NR AGT 860 AGT850NR AGT 850 

Lombardini LDW 

2204 T/B1 

Lombardini LDW 2204/B1 

4stroke4 ,توربو دیزلstrokeنوع  ,دیزل 

III  A  استاندارد نشر 

2199 Cm3 يرفیت کاری 

45/61.2 35.2/48 Kw/Km قدرت موتور 

 ماکزیمم گشتاور Min-1 Nm 4511در  Min-1 132 4211در 425

 تزریق  مستقیم

2511 Min-1 بیشترین تعداد دورها 

 سیلندرها/تنفس Nr/type اتمسفریک 1 توربو 1

88/90.4 mm قطر سیلندر/حرکت 

 نسبت کمپرس  22.5:1 22.8:1

Lombardini 6590.376  پمپ سوخت 

Bosch SDN 0 SD 301  دهتزریق کنن 

 خنک کننده  آب

221 g/kwh مصرف سوخت 

1.282 4.121 g/kwh  نشرCO2 

34 33 l يرفیت سوخت تانک 

 سیستم انتقال نیرو  چهار چرخ محرک

 جعبه دنده  برتکس( 42حرکت به جلو, 42دنده) 21همزمان,

31 Km/h بیشترین سرتت 
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 کالچ  دیسک درروغن 2

 شفت اتصال تقب  DIN 9611شیار  2-میلی متر( 31.9) 4استاندارد 

کنترل  کنترل مکانیک

 الکتروهیدرولیکی

کنترل 

 مکانیک

کنترل 

 الکتروهیدرولیکی

همزمان با  811 811/281

 جعبه دنده

همزمان با  811 811/281

 جعبه دنده

Min-1 سرتت شفت اتصال 

 ترمز اصلی  دیسک ترمز در روغن,کنترل مکانیکی با پدال

 ترمز دستی  ق اهرم روی ترمز اصلیکنترل مکانیکی از عری

کنترل  کنترل مکانیک

 الکتروهیدرولیکی

کنترل  کنترل مکانیک

 الکتروهیدرولیکی

قفل دیفرانسیل جلو و  

 تقب

 سیستم هیدرولیکی  

21 (mesh)µ جا دادن فیلتر روغن 

 پمپ هیدرولیک  

(8.5) 4.35/100 Cm3  حجم/فشار

 ماکزیمم

 

چرخ 

  فرمان

(24) 12 

 

l/min 

يرفیت 

 2511در 

min-1 

11/180 Cm3  حجم/فشار

 ماکزیمم

 

 کار

 

31 

 

l/min 

يرفیت 

 2511در 

min-1 

 

 اختیاری

 ترمز هیدرولیک 

 )ادوات بکسل شده(

بیشترین فشار در  بار 51

 خروجی کوپلینگ

 فشار شارژ باتری بار 81
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 فشار معلق باتری بار 441-431

 سیستم باالبر تقب  سریال

 نوع  سه نقطهاتصال 

 دسته  Iدسته 

 کنترل  هیدرولیک با اهرم

4211 kg بیشترین بار باالبر 

 اتصاالت هیدرولیک  (3برای سیلندر یک/دو عرفه برای اتصال سریع کار )+

 سیستم باالبر جلو  اختیاری

 نوع  اتصال سه نقطه

 دسته  Iدسته 

 کنترل  هیدرولیک با اهرم

181 kg بربیشترین بار باال 

 اتصاالت هیدرولیک  (2برای سیلندر یک/دو عرفه برای اتصال سریع کار )

 سیستم الکتریکی  

42 V ولتاژ 

14-45-540 V-A-W متناوب ساز 

12-2.2 V-KW استارتر الکتریکی 

12-73 V-Ah باتری 

 چراغ ها  

40 W نور پایین 

45 W نور باال 

5 W  موقعیت چراغ ها

 )جلو(

21 W اشاخص ه 

5 W  موقعیت چراغ ها
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 )تقب(

21 W روشنایی ترمز 

5 W روشنایی پالک 

 

 روغن ها 15.2.1

  نوع تراکتور

AGT 860 NR AGT 860 AGT 850 NR AGT 850 

  روغن ها مقدار

8.1 Storm energy d plus 

15w40 

 موتور

 پل جلو GL 5 85W 90-ACبنزین  4.5

 )ورژن پهن( 8.8

 

45.8 

 

49 

 

45.8 

 

49 

Agrotark TDH premium 

SAE 10W-30,API GL-4 

)یا روغن دیگری با همین 

 مشخصات(

سیستم 

انتقال 

 نیرو

 

 )برای محور( 4.2

 )برای کاهنده( 1.2

کاهنده  GL 5 85W 90-ACبنزین 

های 

 ترضی

 

 مایع خنک کننده 15.2.2

 (.C 40-غلیظ ) G11مایع خنک کننده اکولینا 

 لیتر است. 2-2تور حدود يرفیت مایع خنک کننده در تراک
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 روغن کاری )روانکاری( 15.2.2

 توضیحات چرب کننده
FUCHS renolit bfx 

 رنگ: قرمز
 روان کننده گرافیت کلسیم

، محدودیت زیاد، بار کم روان کننده برای تحمل، در معرض سرتت• 

 مکانیکی و شرایط آب و هوایی ضعیف است.

ت آن کاهش می یابد روانکاری در سیستم مکانیزم فرمان که قدرت حرک• 

 نیاز است.
 برای یاتاقان ها چرخش با دور باال توصیه نمی شود. •

INA GKS  
 رنگ: مشکی

 با گرافیت کلوئیدی  روان کننده کلسیم بر اساس مواد معدنی

مناسب برای روانکاری یاتاقان ها و مفاصل در ماشین آالت کشاورزی، •

 تر و بارهای باال.ساخت و ساز، در معرض سرتت پایین 
INA bapleks T2 

 رنگ: زرد
 گریس چرب کننده ی مخلوع باریوم

مورد استفاده برای روغن کاری تمام انواع بلبرینگ و قطعات، که در • 

 .ندستهتماس با آب 
 

 شفت یا محور اتصال 15.8 

ط، ب بهترین شکل در عول کار، چرخش میله های محور اتصال روی تراکتور و ادوات آن باید در تراز وس

 48ممکن قرار گیرند. برای اعمینان از عول تمر محور کاردان، توصیه می شود از زاویه انحراف بیش از 

 درجه در عی تملیات جلوگیری شود.

 

زوایای انحراف مجاز محور کاردان در جدل شرح داده شده است، اما شما باید در ابتدا مقدار اولیه را برای 

 اف مجاز محور کاردان بر اساس دستور العمل تولیدکننده که در جدول آمده رتایت کنید.حداکثر زاویه انحر
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Description 
Symbol 

Greatest 

deflection 

 α 45° حرکت تمودی رو به باال

 β 30° حرکت تمودی رو به پایین

 γ 35° حرکت جانبی )با نصب مکانیزم باالبر(

 γ 58° باالبر(نصب مکانیزم حرکت جانبی )بدون 

 

 ویژگی های شفت یا محور اتصال 15.8.2

 ویژگی های شفت یا محور اتصال برای حرکت مکانیکی:

 .شفت یا محور اتصال با فرمان مکانیکی مستقل، شفت در جهت تقربه های ساتت می چرخد 

 می  شفت اتصال همزمان که توسط جعبه دنده رانده می شود.شفت اتصال در دنده جلو پاد ساتتگرد

 چرخد و در دنده معکوس آن ساتتگرد می چرخد.

  شفت یا محور گوهASAE 1”3/8 

 

 

 

 جدول سرعت شفت یا محور اتصال 15.8.2

 

 سرتت شفت اتصالی می تواند با دور موتور محاسبه شود، که در جدول ارائه نشده است و با فرمول زیر آمده:

 

 دور محور یا شفت اتصال = تدد دنده/تدد دور موتور
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 (R)تراکتور ورژن برگشت پذیر 

 محور)شفت( اتصال، گردنده توسط موتور

موتور دنده 

ای/محور یا شفت 

 اتصال

 دور موتور 

4111 4211 4111 4211 4511 2111 2211 2111 2211 2511 

 دور محور اتصال

1.22 
219.

2 
284.2 

293.

8 
338.

1 
322.1 149.3 124.2 813.4 818 852 

 )شفت( اتصال، گردنده توسط جعبه دندهورمح

 دنده
نسبت 

 دنده

 دور موتور 

4111 4211 4111 4211 4511 2111 2211 2111 2211 2511 

 دور محور اتصال

 حرکت به جلو

N-1Z 5.9 168.9 202.6 236.4 270.2 303.9 337.7 371.5 405.2 439 472.8 

N-1 Ž 23.4 42.7 51.2 59.7 68.3 76.8 85.3 93.8 102.4 110.9 119.4 

N-1P 87.7 11.4 13.7 16 18.2 20.5 22.8 25.1 27.4 29.6 31.9 

N-2Z 3.9 253.3 303.9 354.6 405.2 455.9 506.6 557.2 607.9 658.5 709.2 

N-2 Ž 12.6 79.3 95.2 111.1 126.9 142.8 158.6 174.5 190.4 206.2 222.1 

N-2P 49.9 20 24 28.1 32.1 36.1 40.1 44.1 48.1 52.1 56.1 

N-3Z 2.7 371.5 445.8 520.1 594.4 668.6 742.9 817.2 891.5 965.8 1040.1 

N-3 Ž 10.7 93.8 112.6 131.4 150.2 168.9 187.7 206.5 225.2 244 262.8 

N-3P 39.9 25.1 30.1 35.1 40.1 45.1 50.2 55.2 60.2 65.2 70.2 

N-4Z 2 499 598.9 698.7 798.5 898.3 998.1 1097.9 1197.7 1297.5 1397.3 

N-4 Ž 7.9 126.1 151.3 176.5 201.7 226.9 252.2 277.4 302.6 327.8 353 

N-4P 29.7 33.7 40.4 47.2 53.9 60.6 67.4 74.1 80.9 87.6 94.3 

 رانندگی بر تکس

R-1Z 5.4 185.1 222.1 259.1 296.1 333.2 370.2 407.2 444.2 481.2 518.2 

R-1 Ž 21.4 46.8 56.1 65.5 74.8 84.2 93.5 102.9 112.2 121.6 130.9 

R-1P 80 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 
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 (NR)ورژن تراکتور برگشت ناپذیر 
 
 

 وتورمحور)شفت( اتصال، گردنده توسط م

نسبت دنده  دور موتور

 4111 4211 4111 4211 4511 2111 2211 2111 2211 2511 موتور/شفت اتصال

 دور شفت اتصال
 (811اهرم ) 1.53 212 215.1 259.9 334.3 322.2 141.4 188.8 192.9 835.3 829.2

 (281اهرم ) 3.22 222.8 322 354.8 132 191.8 818 899.8 281 215.1 222.9

 

 

 محور)شفت( اتصال، گردنده توسط جعبه دنده

  دور موتور

نسبت 

 دنده

 

 4111 4211 4111 4211 4511 2111 2211 2111 2211 2511 دنده

 دور شفت اتصال

 حرکت به جلو

615.3 571.3 527.4 483.4 439.5 395.5 351.6 307.6 263.7 219.7 4.6 N-1Z 

155.4 144.3 133.2 122.1 111 99.9 88.8 77.7 66.6 55.5 18 N-1 Ž 

41.5 38.6 35.6 32.6 29.7 26.7 23.7 20.8 17.8 14.8 67.4 N-1P 

922.9 857 791.1 725.2 659.2 593.3 527.4 461.5 395.5 329.6 3 N-2Z 

R-2Z 3.4 291.5 349.8 408.1 466.4 524.7 583 641.3 699.6 757.9 816.2 

R-2 Ž 13.6 73.6 88.4 103.1 117.8 132.6 147.3 162 176.7 191.5 206.2 

R-2P 50.8 19.7 23.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2 51.2 55.1 

R-3Z 2.5 407.2 488.6 570.1 651.5 732.9 814.4 895.8 977.3 1058.7 1140.1 

R-3 Ž 9.7 102.9 123.4 144 164.6 185.2 205.7 226.3 246.9 267.5 288 

R-3P 36.4 27.5 33 38.5 44 49.5 55 60.5 66 71.5 77 

R-4Z 1.8 547 656.4 765.8 875.3 984.7 1094.1 1203.5 1312.9 1422.3 1531.7 

R-4 Ž 7.2 138.2 165.8 193.5 221.1 248.8 276.4 304 331.7 359.3 387 

R-4P 27.1 36.9 44.3 51.7 59.1 66.5 73.9 81.2 88.6 96 103.4 
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289.1 268.4 247.8 227.1 206.5 185.8 165.2 144.5 123.9 103.2 9.7 N-2 Ž 

73 67.8 62.6 57.4 52.2 46.9 41.7 36.5 31.3 26.1 38.3 N-2P 

1353.7 1257 1160.3 1063.6 966.9 870.2 773.5 676.8 580.1 483.4 2.1 N-3Z 

342 317.5 293.1 268.7 244.3 219.8 195.4 171 146.6 122.1 8.2 N-3 Ž 

91.4 84.9 78.3 71.8 65.3 58.7 52.2 45.7 39.2 32.6 30.6 N-3P 

1818.5 1688.6 1558.7 1428.9 1299 1169.1 1039.2 909.3 779.4 649.5 1.5 N-4Z 

459.4 426.6 393.8 361 328.2 295.3 262.5 229.7 196.9 164.1 6.1 N-4 Ž 

122.8 114 105.2 96.5 87.7 78.9 70.2 61.4 52.6 43.8 22.8 N-4P 

 حرکت بر تکس

674.5 626.3 578.1 529.9 481.8 433.6 385.4 337.2 289.1 240.9 4.2 R-1Z 

170.4 158.2 146 133.9 121.7 109.5 97.4 85.2 73 60.9 16.4 R-1 Ž 

45.5 42.3 39 35.8 32.5 29.3 26 22.8 19.5 16.3 61.5 R-1P 

1062.3 986.4 910.5 834.6 758.8 682.9 607 531.1 455.3 379.4 2.6 R-2Z 

268.4 249.2 230 210.9 191.7 172.5 153.4 134.2 115 95.8 10.4 R-2 Ž 

71.7 66.6 61.5 56.3 51.2 46.1 41 35.9 30.7 25.6 39 R-2P 

1483.8 1377.8 1271.8 1165.9 1059.9 953.9 847.9 741.9 635.9 529.9 1.9 R-3Z 

374.9 348.1 321.3 294.5 267.8 241 214.2 187.4 160.7 133.9 7.5 R-3 Ž 

100.2 93 85.9 78.7 71.6 64.4 57.2 50.1 42.9 35.8 28 R-3P 

1993.4 1851 1708.6 1566.2 1423.9 1281.5 1139.1 996.7 854.3 711.9 1.4 R-4Z 

503.6 467.6 431.7 395.7 359.7 323.7 287.8 251.8 215.8 179.9 5.6 R-4 Ž 

134.6 125 115.4 105.7 96.1 86.5 76.9 67.3 57.7 48.1 20.8 R-4P 
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 طرح شماتیک دنده های گیربکس 15.2
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 سرعت تراکتور 15.2.2

 دور موتور بر دقیقه. 4511با حداکثر گشتاور  AGT 850سرتت تراکتور 

 

 AGT 850 

 الستیک
 قطر

(mm) 
 دنده

 

 (km/h)حرکت به جلو 

 

 

 (km/h)حرکت بر تکس 

Z Ž P Z Ž P 

7.5x16 803 

1 7.1 1.8 0.5 7.8 2.0 0.5 

2 10.7 3.4 0.8 12.3 3.1 0.8 

3 15.7 4.0 1.1 17.2 4.3 1.2 

4 21.1 5.3 3.0 23.1 5.8 1.6 

7.5x18 855 

1 7.6 1.9 0.5 8.3 2.1 0.6 

2 11.4 3.6 0.9 13.1 3.3 0.9 

3 16.7 4.2 1.1 18.3 4.6 1.2 

4 22.5 5.7 3.2 24.6 6.2 1.7 

260/70 R16 770 

1 6.8 1.7 0.5 7.5 1.9 0.5 

2 10.3 3.2 0.8 11.8 3.0 0.8 

3 15.1 3.8 1.0 16.5 4.2 1.1 

4 20.2 5.1 2.9 22.2 5.6 1.5 

280/70 R18 849 

1 7.5 1.9 0.5 8.3 2.1 0.6 

2 11.3 3.5 0.9 13.0 3.3 0.9 

3 16.6 4.2 1.1 18.2 4.6 1.2 

4 22.3 5.6 3.2 24.4 6.2 1.7 
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31x15.5-15 800 

1 7.1 1.8 0.5 7.8 2.0 0.5 

2 10.7 3.3 0.8 12.3 3.1 0.8 

3 15.6 4.0 1.1 17.1 4.3 1.2 

4 21.0 5.3 3.0 23.0 5.8 1.6 

27x10.5-15 683 

1 6.1 1.5 0.4 6.7 1.7 0.4 

2 9.1 2.9 0.7 10.5 2.6 0.7 

3 13.4 3.4 0.9 14.6 3.7 1.0 

4 17.9 4.5 2.6 19.7 5.0 1.3 

300/65 R18 850 

1 7.6 1.9 0.5 8.3 2.1 0.6 

2 11.3 3.5 0.9 13.0 3.3 0.9 

3 16.6 4.2 1.1 18.2 4.6 1.2 

4 22.3 5.6 3.2 24.5 6.2 1.7 

250/80 R18 870 

1 7.7 2.0 0.5 8.5 2.1 0.6 

2 11.6 3.6 0.9 13.3 3.4 0.9 

3 17.0 4.3 1.1 18.6 4.7 1.3 

4 22.8 5.8 3.3 25.0 6.3 1.7 
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 دور موتور بر دقیقه. 4211 در  با حداکثر گشتاور  AGT 860سرتت تراکتور 

 

 AGT 850 

 الستیک
 قطر

(mm) 
 دنده

 

 (km/h)حرکت به جلو 

 

 

 (km/h)حرکت بر تکس 

Z Ž P Z Ž P 

7.5x16 803 

1 6.7 1.7 0.5 7.4 1.9 0.5 

2 10.1 3.2 0.8 11.6 2.9 0.8 

3 14.8 3.7 1.0 16.3 4.1 1.1 

4 19.9 5.0 2.9 21.8 5.5 1.5 

7.5x18 855 

1 7.2 1.8 0.5 7.9 2.0 0.5 

2 10.8 3.4 0.9 12.4 3.1 0.8 

3 15.8 4.0 1.1 17.3 4.4 1.2 

4 21.2 5.4 3.0 23.2 5.9 1.6 

260/70 R16 770 

1 6.5 1.6 0.4 7.1 1.8 0.5 

2 9.7 3.0 0.8 11.2 2.8 0.8 

3 14.2 3.6 1.0 15.6 3.9 1.1 

4 19.1 4.8 2.7 20.9 5.3 1.4 

280/70 R18 849 

1 7.1 1.8 0.5 7.8 2.0 0.5 

2 10.7 3.3 0.8 12.3 3.1 0.8 

3 15.7 4.0 1.1 17.2 4.3 1.2 

4 21.1 5.3 3.0 23.1 5.8 1.6 

31x15.5-15 800 1 6.7 1.7 0.5 7.4 1.9 0.5 
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 قیقه.دور موتور بر د 2511در  با حداکثر گشتاور   AGT 860و   AGT 850سرتت تراکتور 

2 10.1 3.2 0.8 11.6 2.9 0.8 

3 14.8 3.7 1.0 16.2 4.1 1.1 

4 19.8 5.0 2.8 21.8 5.5 1.5 

27x10.5-15 683 

1 5.7 1.4 0.4 6.3 1.6 0.4 

2 8.6 2.7 0.7 9.9 2.5 0.7 

3 12.6 3.2 0.9 13.8 3.5 0.9 

4 16.9 4.3 2.4 18.6 4.7 1.3 

300/65 R18 850 

1 7.1 1.8 0.5 7.8 2.0 0.5 

2 10.7 3.4 0.8 12.3 3.1 0.8 

3 15.7 4.0 1.1 17.2 4.3 1.2 

4 21.1 5.3 3.0 23.1 5.8 1.6 

250/80 R18 870 

1 7.3 1.8 0.5 8.0 2.0 0.5 

2 11.0 3.4 0.9 12.6 3.2 0.9 

3 16.1 4.1 1.1 17.6 4.4 1.2 

4 21.6 5.5 3.1 23.7 6.0 1.6 

 AGT 850 

 الستیک
 قطر

(mm) 
 دنده

 

 (km/h)حرکت به جلو 

 

 

 (km/h)حرکت بر تکس 

Z Ž P Z Ž P 

7.5x16 803 
1 11.1 2.8 0.7 12.2 3.1 0.8 

2 16.6 5.2 1.3 19.2 4.8 1.3 
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3 24.4 6.2 1.6 26.8 6.8 1.8 

4 32.8 8.3 4.7 36.0 9.1 2.4 

7.5x18 855 

1 11.8 3.0 0.8 13.0 3.3 0.9 

2 17.7 5.6 1.4 20.4 5.2 1.4 

3 26.0 6.6 1.8 28.5 7.2 1.9 

4 34.9 8.8 5.0 38.3 9.7 2.6 

260/70 R16 770 

1 10.6 2.7 0.7 11.7 2.9 0.8 

2 16.0 5.0 1.3 18.4 4.6 1.2 

3 23.4 5.9 1.6 25.7 6.5 1.7 

4 31.5 7.9 4.5 34.5 8.7 2.3 

280/70 R18 849 

1 11.7 3.0 0.8 12.9 3.2 0.9 

2 17.6 5.5 1.4 20.3 5.1 1.4 

3 25.8 6.5 1.7 28.3 7.1 1.9 

4 34.7 8.8 5.0 38.0 9.6 2.6 

31x15.5-15 800 

1 11.1 2.8 0.7 12.1 3.1 0.8 

2 16.6 5.2 1.3 19.1 4.8 1.3 

3 24.3 6.1 1.6 26.7 6.7 1.8 

4 32.7 8.3 4.7 35.8 9.1 2.4 

27x10.5-15 683 

1 9.4 2.4 0.6 10.3 2.6 0.7 

2 14.2 4.4 1.1 16.3 4.1 1.1 

3 20.8 5.2 1.4 22.8 5.8 1.5 

4 27.9 7.0 4.0 30.6 7.7 2.1 

300/65 R18 850 
1 11.7 3.0 0.8 12.9 3.3 0.9 

2 17.6 5.5 1.4 20.3 5.1 1.4 
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 اتصاالت برقی تراکتور 15.15

 عالئم و اختصارات 15.15.2

 

3 25.8 6.5 1.7 28.3 7.2 1.9 

4 34.7 8.8 5.0 38.1 9.6 2.6 

250/80 R18 870 

1 12.0 3.0 0.8 13.2 3.3 0.9 

2 18.0 5.6 1.4 20.8 5.2 1.4 

3 26.5 6.7 1.8 29.0 7.3 2.0 

4 35.5 9.0 5.1 39.0 9.8 2.6 
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 اصلی  طرح اتصال منابع 15.15.2
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 رح شماتیک اتصال داشبوردط 15.15.2
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 طرح شماتیک سر چراغها,چراغ های عرضی و بوق 15.15.0
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 طرح شماتیک چراغهای راهنما,چراغ عقب و اتصال به تریلر 15.15.0
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 طرح شماتیک اتصال قفل دیفرانسیل و شفت کاردان 15.15.0
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 شرح عملکرد اجزا 15.15.2

طراحی  مکان انعنوان الم توضیحات یا عملکرد

 المان

موقعیت 

 نصب

شماره 

 شاخص

 طرح اتصال

  50A /1.1 -F7 +PR.M 4فیوز  منبع اصلی

 

 

 

 

41.41.2 

عرح شماتیک 

اتصاالت منابع 

 اصلی

باتری  منبع نیرو

110Ah 

/1.1 -G1 +PR.M 2 

قفل روی  احتراق,راه اندازی موتور

ستون فرمان 

COBO 

/1.1 -S1 +ARM1 3 

 50A /1.2 -F124 +PR.M 1فیوز  م موتورشروع سرد,پیش گر

 M1 +MOT1 8- 1.2/ استارتر راه اندازی موتور

 S73 +SAS2 2- 1.2/ سوئیع کنترل سط  روغن در موتور

متناوب ساز  منبع نیرو

Denso 

14v/45A 

/1.3 -G3 +MOT1 2 

 2.8A /1.4 -F48 +ARM2 5فیوز  شروع سرد,خاموش کردن موتور

 Y025 +MOT1 9- 1.4/ شیر سلنوئید ورخاموش کردن موت

 A16 +PR.M 41- 1.6/ وسیله فرمان شروع سرد موتور

 B23 +MOT1 44- 1.6/ سنسور دمای موتور

 E79.1 +MOT1 42- 1.6/ 4پالگ ورودی گرمایش هوا

 E79.2 +MOT1 43- 1.7/ 2پالگ  ورودی گرمایش هوا

 E79.3 +MOT1 41- 1.7/ 3پالگ  ورودی گرمایش هوا

شروع سرد,پیش گرمایش 

 موتور)چراغ کنترل(

 K20 +PR.M 48- 1.7/ رله

 E79.4 +MOT1 42- 1.8/ 1پالگ  ورودی گرمایش هوا

دیودفیور  دیودهای قفل

5A 

/2.1 -V30 +ARM3 42  

 

 F56 +ARM2 45- 2.2/ سوئیع کنترل ابزار ها و چراغ های کنترل
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  S167* +SAS3 49- 2.2/ سوئیع کنترل فشار روغن هیدرولیک/فیلتر روغن

 

 

 

 

 

 

41.41.3  

عرح شماتیک 

 داشبورد

 H65 +ARM1 21- 2.3/ چراغ کنترل چراغ های جهت

 H66 +ARM1 24- 2.3/ چراغ کنترل سر چراغ ها,نور باال

 COBO /2.3 -A2 +ARM1 22ست  ابزارها و چراغ های کنترل

 H51 +ARM1 23- 2.4/ چراغ کنترل فشار روغن در موتور

 H53 +ARM1 21- 2.4/ چراغ کنترل شروع سرد,پیش گرمایش موتور

 H55 +ARM1 28- 2.4/ چراغ کنترل متناوب ساز

 H103 +ARM1 22- 2.4/ چراغ کنترل فیلتر هوا,فشار

 H139 +ARM1 22- 2.4/ سوئیع کنترل فشار روغن هیدرولیک,فیلتر روغن

 S99 +MOT1 25- 2.4/ سوئیع کنترل فشار روغن موتور

 S141 +MOT1 29- 2.4/ سنسور فیلتر هوا,فشار

 B3 +PR.M 31- 2.4/ ابزار يرفیت سوخت

 P15 +ARM1 34- 2.5/ سنسور يرفیت سوخت

 B1 +MOT1 32- 2.5/ تاکومتر دمای مایع خنک کننده موتور

 P2 +ARM1 33- 2.6/ ابزار دور موتور

 P17 +ARM1 31- 2.6/ ابزار دمای مایع خنک کننده موتور

 5A /2.7 -F80 +ARM2 38فیوز  روشن کردن داشبورد

 S005* +MOT1 32- 2.7/ سوئیع کنترل دمای مایع خنک کننده موتور

سر چراغ  نور باال و پایین ,چراغ موقعیت,چپ

 ترکیبی

/3.1 -E93 +ZUN1 32  

 

 

41.41.1 

عرح شماتیک 

اتصاالت برای 

سرچراغ 

 A /3.1 -F74 +ARM2 35 7.5فیوز  چراغهای موقعیت,روشنایی پالک

 A /3.2 -F75 +ARM2 39 7.5فیوز  چراغ های موقعیت,راست

سر چراغ  نور باال و پایین ,چراغ موقعیت,راست

 ترکیبی

/3.3 -E94 +ZUN1 11 

 10A /3.3 -F63 +ARM2 14فیوز  سر چراغ ها,نور پایین
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سوئیع اصلی  چراغ های خارجی

COBO 

/3.3 -S3 +ARM1 12  ها,چراغهای

 بوق جانبی و

 10A /3.4 -F62 +ARM2 13فیوز  سر چراغ ها,نور باال

 10A /3.5 -F53 +ARM2 11فیوز  بوق

 H21 +SAS1 18- 3.5/ بوق هشدار صدا

چراغ  موقعیت جنبی و چراغ جهت چپ جلو

 ترکیبی

/3.6 -H23 +ZUN2 12 

موقعیت جنبی و چراغ جهت راست 

 جلو

 15A /3.7 -H24 +ZUN3 12فیوز 

  A /4.1 -F26 +ARM2 15 7.5فیوز  هشدار خطر ایمنی

 

 

 

41.41.8  

عرح شماتیک 

شاخص های 

جهت,روشنایی 

تقب و اتصال 

 به تریلر

بریکر  چراغهای جهت

COBO 

/4.1 -F43 +ARM2 19 

سوئیع  چراغهای جهت

SWF 

/4.1 -K31 +ARM3 81 

سوئیع  هشدار خطر ایمنی

COBO 

/4.1 -S4 +ARM1 84 

 S048 +ARM1 82- 4.3/ چراغ چراغهای جهت,چراغ بوق

 E11 +ZUN4 83- 4.4/ چراغ روشنایی پالک تقب

 A /4.4 -F45 +ARM2 81 7.5فیوز  روشنایی ترمز

ترمز,روشنایی موقعیت و جهت 

 تقب,چپ

چراغ 

 ترکیبی

/4.5 -H92 +ZUN4 88 

سوئیع کنترل  ترمز اصلی

4 

/4.6 -S80.1 +SAS2 82 

 X101 +SAS3 82- 4.6/ سوکت اتصال به تریلر

ترمز,روشنایی موقعیت و جهت 

 تقب,چپ

چراغ 

 ترکیبی

/4.7 -H93 +ZUN4 85 

چراغ کنترل  ترمز اصلی

2 

/4.7 -S80.2* +SAS2 89 
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 5A /5.1 -F023 +ARM2 21 41.41.2فیوز  منبع هیدرولیک

عرح شماتیک 

برای قفل 

دیفرانسیل و 

 کاردان شفت

سوئیع  قفل دیفرانسیل

SWF 

/5.2 -S049 +ARM1 24 

 Y69 +SAS3 22- 5.2/ شیر سلنوئید قفل دیفرانسیل

سوئیع  راه اندازی کمکی )کاردان(

SWF 

/5.3 -S050 +ARM1 23 

 Y153 +SAS3 21- 5.3/ شیر سلنوئید راه اندازی کمکی )کاردان(

اتصال دهنده  مهار داشبورد,مهار شاسی

9-POL 

/60.1 -X11 +W1 28  

اتصال دهنده  مهار شاسی,مهار موتور

15-POL 

/60.1 -X31 +W3 22 

اتصال دهنده  مهار داشبورد,مهار شاسی

9-POL 

/60.2 -X12 +W1 22 

اتصال دهنده  مهار شاسی,مهار سر چراغ

9-POL 

/60.2 -X32 +W3 25 

اتصال دهنده  مهار داشبورد,مهار شاسی

9-POL 

/60.3 -X13 +W1 29 

اتصال دهنده  مهار داشبورد,مهار شاسی

9-POL 

/60.3 -X14 +W1 21 

مهار شاسی,مهار چراغ های جنبی 

 چپ

اتصال دهنده 

3-POL 

/60.3 -X33 +W3 24 

مهار شاسی,مهار چراغ های جنبی 

 راست

اتصال دهنده 

3-POL 

/60.3 -X34 +W3 22 

تصال دهنده ا مهار شاسی,مهار چراغ های تقب چپ

4-POL 

/60.4 -X35 +W3 23 

مهار شاسی,مهار چراغ های تقب 

 راست

اتصال دهنده 

4-POL 

/60.5 -X36 +W3 21 
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 طراحی موقعیت نصب روی تراکتور

 ARM1+ داشبورد

 ARM2+ داشبورد,تقب

 ARM3+ داشبورد,زیر

 SAS1+ شاسی,جلو

 SAS2+ شاسی,وسط

 SAS3+ شاسی,تقب

 MOT1+ موتور

 PR.M+ محفته موتور

 ZUN1+ اکتور,جلوتر

 ZUN2+ تراکتور,چپ

 ZUN3+ تراکتور,راست

 ZUN4+ تراکتور,تقب

 

 محاسبه مجدد بار تراکتور 15.11

ترکیب وزن تراکتور و ادوات نصبی روی هیدرولیک جلو و تقب نباید از میزان وزن حداکثر کل مجاز، بار 

 مجاز محور و يرفیت بار الستیک تجاوز کند و فراتر رود.

درصد از وزن کل تراکتور  21جلو همیشه باید با محور 

 بارگذاری شود.

 برای محاسبه ی داده ها در صورت نیاز داریم:

- (kgوزن خود تراکتور ) 

- (kg به اشتراک گذاری وزن خود تراکتور روی )

 محور جلو

- (kgبه اشتراک گذاری وزن خود تراکتور روی ) محور تقب 

- (kgوزن کل ادوات تقب / وزنه ی تقب ) 

- (kg )وزن کل ادوات جلو / وزنه ی جلو 



213 
 

a- (mm) فاصله ی بین مرکز ثقل ادوات یا وزنه ی جلو و محور جلو 
b- (mm) )فاصله ی بین محور دو چرخ تراکتور )پایه چرخ 
c- (mm) لور یا محور باالبر فاصله ی بین محور تقب و توپی تقبی روی 
d- (mm) فاصله ی بین محور توپی تقب روی لور یا محور باالبر و ادوات یا وزنه ی تقب 

 ادوات تقب یا ترکیب ادوات جلو و تقب

 محاسبه ی حداقل بار مورد نیاز محور جلو  (4

 

 

 ادوات جلو

 محاسبه ی حداقل بار مورد نیاز محور تقب  (2

 

 اسبه ی بار واقعی محور جلو مح (3

نیاز نیست، پس شما باید )(( روی تراکتور باشد دیگر به بار محور جلو) اگر ادوات جلو با وزنه )

 وزن ادوات جلو را به حداقل بار محور جلو برسانید(

 

 محاسبه ی وزن کل واقعی (1

نیاز نیست، پس شما  )(( روی تراکتور باشد دیگر به بار محور تقبب با وزنه )) اگر ادوات تق

 باید وزن ادوات تقب را به حداقل بار محور تقب برسانید(

 

 محاسبه ی بار واقعی محور تقب  (8

 

 

 

 

 

 ه شرکت پیگرد قانونی دارد.توزیع متن این دفترچه بدون اجاز


