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 ۱-۱

 
 

 عمومی وموارد ایمنیاطالعات 
 تورک ترالک با مانیسخ

 کلیات
، کـت  ت حریم وضـع  یاصـالح و تنظـ    یـه   در رو را    شـما     ،ن راهنما یا

 خواهد  یاریدتان  یتور جد ک ترا ین نگهدار یرد و همچن  لکراندن ،عم 
تور شـما   کترا.کنیدن راهنما را با دقت مطالعه       ین علت ا  یبه هم .ردک
 حـی   طرا  یشـاورز ک متعارف و معمول     یاربردهاک استفاده در    یبرا

اج یـ تور خود احت  ک در رابطه با ترا    ییهایه  چنانچه به توص  .شده است 
ه در  کـ  ی پرسنل .دیریبا عامل فروش مجاز خود تماس بگ       د،یداشت

 یزات الزم برا  ی اصل و تجه   یدکی قطعات   ،ده اند ی آموزش د  کارخانه
 .ار داردیدر اخت را شما ی خدماتیازهای نیبرطرف ساز

 و  ییت صـرفه جـو    یـ  بـا رعا   یی  رآکاثر  ک ارائه حدا  یور شما برا  کتترا
.  و سـاخته شـده اسـت   حـی ط مختلف طرا یسهولت استفاده در شرا   

ارخانه و توسط عامل فروش شـما بـه         کل در   یش از تحو  ی پ ،تورکترا
ن یط مناسـب آن حـ  یرد تـا از شـرا  یـ گی قـرار م سـی دقت مورد بازر  

ط ین شـرا  یبه منظور حفظ ا   .  دینمانان حاصل   یل به شما اطم   یتحو
س ید  سـرو   یند، با ک می نقص عمل    یتور ب که ترا  ک نینان ازا یو اطم 

ن راهنمـا عنـوان     یـ ه درقسمت چهارم  ا    کهای متعارف و معمول را      
 .ردیشده انجام گیه  توصنی شده است در فواصل زما

 
 از دستگاه  استفاده یراهنمای محل نگهدار

در پشـت   ازدسـتگاه   اسـتفاده یمـا  راهنی نگهـدار  یبـرا کت   پا یک
ه مـورد   ک عید در مواق  ین راهنما را با   یا. قرار داده شده است    لیصند
 . نمودیت نگهدارکن پاید در ایگیراده قرار نمفاست
 

 تمیزکردن تراکتور
نتـرل  ک  بـا    قدرتمنـد  ینیشـما ماشـ   تراکتـور    اینکه   توجه به   با
ین نکته را حـین     ا ید با ، باشد می الکترونیکی و   پیچیدهننده های   ک

له شستشوی با   یدر صورت استفاده از وس    تمیز کردن تراکتور، بویژه     
 الزم  یاط هـا  یـ ه احت کـ هر چنـد     .دیاد مورد توجه قرار ده    یفشار ز 

  ، صورت گرفتـه اسـت     الکترونیکی محافظت از اجزا و اتصاالت         یبرا
 محافظـت   کـه  به قـدری اسـت       ، دستگاهها ضی از بع  شی فشارنا یول
 . توان ضمانت نمودمیابل ورود آب را نامل در مقک
ار یاد، در فاصله بس   ی با فشار ز   یله شستشو ی وس  یک ن استفاده از  یح

ــک،نزد ــور ناک ترای ــتیت ــزا  یس ــت اج ــه آن را در جه ــر لول  ید و س
ها  درپوش محفظه ها،  ،الکترونیکی، اتصاالت الکتریکی ، هواکش ها     

ا اگـزوز   یـ  موتـور داغ     یبـه سـو    هرگز سر لوله آب را    . غیره نگیرید و
 .دیرینگ

 ایمنی 
 ، نکات الزم را برای اطمینان از ایمنی خود           فهرست 6-11صفحات  

نکـات ایمنـی را   . و سایرین که باید رعایت شوند را شـامل میشـود        
 را پـیش از اسـتفاده از        لعه نموده، توصـیه هـای عنـوان شـده           مطا

 .تراکتور بکار بندید
 

  ساعت اول50س یسرو
س ی گزارشات مربوط به سـرو     ،ن راهنما ی ا یم در انتها  در قسمت نه  

 .هید یافت ساعت را خوا50
 ساعت مورد اسـتفاده قـرار       50 شما به مدت     ین که تراکتور  پس از ا  
ن راهنما به دفتر عامل فروش خود     یخود را همراه با ا     تراکتور گرفت،

ارخانـه را  ک یه شـده از سـو  ی ساعت توصـ  50س  یسپس سرو .دیببر
 یبرگـه اول نسـخه ا     .. کنیـد  گـزارش را پـر       یبرگه ها انجام داده و    

ن برگـه را پـس از       یـ د ا یـ ه به عامل فروش تعلق دارد و او با        کست  ا
د کنیدقت  . باشد میبرگه دوم متعلق به شما       . س بردارد یانجام سرو 

 .دیه شما وعامل فروش هر دو نسخه را امضاء نماک
 

 س قطعاتیسرو
 تحـت   ،تکط شـر   توسـ  ی اصـل  یـدکی ه قطعـات    کـ  است   کرقابل ذ 

 اسـتفاده از    یـا نصـب و  . د قـرار گرفتـه اسـت      ییـ ش و مـورد تا    یآزما
 حـی  طرا یهـا گـی   ژی و ی بر رو  بیرات مخر یر اصل تاث  یمحصوالت غ 

 کت شـر  . آن خواهـد داشـت  یمنـی  ای بر رویجهتور شما ودر نت کترا
جاد شده در اثـر اسـتفاده از        ی ا یص در قبال نقا   یتیگونه مسئول  چیه

 یـدکی د قطعـات    یـ تنها با .  نخواهد داشت   لیر اص یقطعات و لوازم غ   
بکارگیری . را مورد استفاده قرار داد NEW HOLLAND یاصل

ن محصـول   ی ا نیدات  قانو  ییموجب عدم اعتبار تا   قطعات غیر اصلی    
 .  گرددیم

ه  کـ نیر مجاز است مگر ایتور غک ترایبر رو تغییرات  انجام هر گونه    
افـت  یدرکتبـی    ت مجـوز  ک اداره خدمات پس از فروش شر      یاز سو 

 .شده باشد
 

 تعهدات
شور شما و توافق صورت گرفته با کن یشما با توجه به قوانتراکتور

توربر اساس دستورات ارائه کاگر ترا.عامل فروش ضمانت شده است 
 و استفاده نشده باشد ینگهدار م ،ی استفاده تنظیشده در راهنما

 . قابل اجرا نخواهد بودتیچ ضمانیه
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 مشخصات محصول

 یدهاکـ ال و   ی آن با اسـتفاده از شـماره سـر         لیاصی  و اجزا تراکتور  
 یـدکی  قطعات   یهنگام اعالم درخواست برا   .د مشخص شده اند   یتول
ن یـ ا .مـی گیـرد   ار فروشنده     یس ،اطالعات مربوطه در اخت    یا سرو ی

از ی آن مورد نیی شناسایبرا تراکتوراطالعات در صورت ربوده شدن 
 .خواهند بود
         ن اطالعـات را نشـان      یـ  ا یریـ  قـرار گ   ی محل هـا   ،ری ز یقسمت ها 

 . دهدیم
 
 

 صفحه مشخصات محصول
 نشان داده شده در سمت      1ل  کدر ش که  صفحه مشخصات محصول    

 ین اطالعـات را بـر رو      یـ ا.اتور قـرار دارد   یـ ه نگهدارنده راد  یراست پا 
 .کنیدر نشان داده شده ثبت ی در زکه صفحه مشخصات نمونه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تورکمشخصات ترا
 حک) 1( بدنه جلو  ی مدل در باال   ییال و اطالعات شناسا   یشماره سر 
رار خواهـد  تکـ ز  یـ ن اعداد در صفحه اشاره شده درباال ن       یا.شده است 

 .شد
 

 1

 2

 3
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 مشخصات موتور

 گوشه برآمده  سمت راست      یخ بر رو  ید تار کال موتور و    یشماره سر 
نترل ک برچسب   ین اطالعات بر رو   یا.  شده است  حکو عقب موتور    

ــرار دارد،ی پوشــش دریه روکــخــروج  ــور ق و در صــفحه  چــه موت
رار شـده   کـ ز ت یه در باال بدان اشاره شـد،ن      که    یله نقل یمشخصات وس 

 .است
  :ورل موتیاشماره سر

 
 
 
 
 
 
 

 نترل تشعشعاتکبرچسب 
 یاطالعـات  ازنیـ چه موتور قرار داشته ودر صورت       یش در ک رو یبر رو 

مــات موتــور و مطابقــت آن بــا مقــررات مربــوط بــه یدر مــورد تنظ
 . دهدمیتشعشعات بدست 

 
 
 
 
 

 )نال گاردیم( تکمشخصات محور انتقال حر
 حـک  برچسب سمت راست محفظه انتقال       یرو)  1(الیشماره  سر  
ه یـ له نقل ی صـفحه مشخصـات وسـ      ین اطالعات بر رو   یا . شده است 

ل ثبـت   یـ ع در ذ  ی مراجعه سر  ین اطالعات را برا   یا. رار شده است  کت
 .کنید

 :ت کال محور انتقال حریشماره سر
 

 4

 5

 6
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 اطاقک مشخصات 

ــر  ــماره سـ ــکال اطایشـ ــاقـ ــفحه  ی و سـ ــات آن در صـ ر اطالعـ
ر یـ لـه متقـاطع ز  می سمت چـپ  لی درقسمت داخ OECDهیگوا

 مراجعه ی را برا کل اطاق یاشماره سر . شده است  حکور  کتپنجره ترا 
 .کنیدل ثبت یع در ذیسر
 

  :ک اطاقیالشماره سر
 
 
 
 

 هیله نقلیوزن وس
 ی در بـاال    کاطاقـ   یینی پـا  ارچوبهن اطالعات در سمت چپ چ     یا

 در مـورد    یه اطالعات مهمـ   یله نقل یصفحه وزن وس  .پله ها قرار دارد   
 . دهدمیزات متصل به آن بدست یتور وتجهکمجموع وزن ترا

ش ی دهد در صورت افـزا میثر وزن مجاز را نشان     کل مقابل حدا  کش
 .ردیگمیر قرار یتور تحت تاثک خطر ترایرد بکن مقدار عملیش از ایب

 7

 8
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 اکولوژی و محیط

 
 محسـوب   ی  و زنـدگ    یاورزکشـ در    یاتی ،آب و هوا عوامل ح     کخا
از یـ  مواد مـورد ن    یه قانون براستفاده از بعض    ک یدر موارد .  شوند یم

 یریارگکـ  ب یم چگـونگ  یست، عقل سل  یم ن کشرفته حا ی پ یدر فناور 
 .ردکن خواهد یی را تعیمی و پتروشییایمیومصرف محصوالت ش

 :نند ک یارین امریتوانند شما را در ا یل می ذیه هایتوص
نه آشـنا شـده و از       ین زم یشور خود درا  ک یی اجرا یبا قانون ها   •

 .دینکنان حاصل ی نسبت به آنها اطمیآگاه
د یـ از را از تول   یـ اطالعات مـورد ن    ، در صورت عدم وجود قانون     •

خ،مـواد  ی،ضـد   ی ،مواد سوخت  یلتر،باترینندگان انواع روغن، ف   ک
عـت و   یرات آنها بر انسان و طب     یر اساس تاث  ره ب یننده وغ ک کپا

ن مـواد بدسـت     یـ  خطر ا  ی ،استفاده و مصرف ب    ینحوه نگهدار 
 توانند شـما را     ی موارد م  یاری در بس  یشاورزکمشاوران  . دیآور

 .ندی نماییراهنما
 
 
 دیات مفکن

 یریرگکـا ا ب یـ    نامناسـب   اتیـ ردن مخـازن بـا محتو     کـ از پر    .1
ه موجـب   کـ مناسب     فشرده نا  یل سوختها ی تحو یستم ها یس
 .دیی نمایری،جلوگ  گردندیزش قابل مالحظه مواد میر

د ها،حاللهـا و    یاسـ  ، ،روغنهـا  از تماس پوست با انواع سوختها      .2
 ین مـواد بـرا    یـ شـتر ا  یب.دییـ  اجتنـاب نما   ییایمیر مواد ش  یسا

 . باشندیم سالمت شما مضر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اندن از ســوز . هســتندید شــامل مــواد افزودنــیــ جدیروغنهــا .3

 یسـتم هـا   یعات روغـن در س    یا ضـا  یـ  فاسد شـده و      یسوختها
 .دینک اجتناب یشیگرما

ننـده و اسـتفاده شـده موتـور،از         ک کبات خنـ  کیه تر ین تخل یح .4
ه یـ  تخل یا سـوختها  یروغن ترمز و    .دیی نما یریزش آنها جلوگ  یر

ه کـ  یآنهـا را تـا زمـان      .دیـ نکننده ها مخلوط ن   کشده را با روان     
 منـابع   ن  ی مناسـب و مطـابق بـا قـوان         یقید به طر  یبتوان

ـ  ید، در محل  یموجود مورد مصرف قرار ده      ی خطـر نگهـدار    ی ب
 .   دیینما

 یر مواد افزودن  یخ و سا  ید مانند ضد    یننده جد ک کبات خن کیتر .5
 کد وارد خـا   یـ آنها نبا .رندیض قرار گ  ید هر دو سال مورد تعو     یبا

طر به دور  خی بیقیده و به طری گردید جمع آور  یه با کشوند بل 
 .خته شوندیر

عامل فروش   .دینک باز ن  ییه هوا را شخصا و به تنها      یستم تهو یس .6
 یـک ن منظـور    یـ  ا یه هوا بـرا   ی تهو یستم ها یا متخصص س  یو  
 تواننـد   یار داشته و مـ    یدر اخت ) extractor(له مخصوص   یوس
 .یندستم را دوباره شارژ نمایس

 را  کیدرولیـ ا ه یـ ننده  ک کستم خن یا نشت س  ی یهر گونه خراب   .7
 .دییر نمایفورا تعم

د چـون  یـ ش ندهی مدار تحت فشـار را افـزا    یکفشار موجود در     .8
 . گرددی اجزاء میجاد احتراق در بعضین امر منجر به ایا

  یارکـ  در زمان جوش ی مخصوص آب پاشیاز لوله ها  .9
 جـوش باعـث     ین اسـت خـرده هـا      که مم کد چرا   یبه عمل آور  

نـد کـه در     یف نما یآنها را تضع  ا  یده و   یجاد سوراخ در آنها گرد    یا
ننده ک ک ا مواد خن  ین صورت  موجب از دست رفتن روغن و          یا

 .خواهد شد
 

 ومحلی 

 مراقبت
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 یمنیات اکن

 
ات کـ ن ن یت ا ی توان با رعا   یم.ق است ی دق ی اپراتور ی،ن اپراتور یبهتر

 از  یریبه منظور جلوگ  . به عمل آورد   یریشتر حوادث جلوگ  ی بروز ب  زا
ا یت درآوردن ،استفاده و     کش از به حر   یل را پ  یات ذ کبروز حوادث، ن  

د یـ زات فقـط با   یـ تجه. دیـ ار ببند کتورمطالعه نموده وب  کس ترا یسرو
ت یه نسبت به آن مسـئول     کرند  ی مورد استفاده قرار گ    یسط افراد تو

 . باشندید مکیا مورد تایدارند 
 

 اطیموارد احت
ته، قابل توجه،اخطار،   کر،نک چون تذ  یعباراتن راهنما با  ی در سراسر ا  

 ین عبـارات دارا   یـ ا.ردکـ د  یـ ا خطر برخـورد خواه    یو   هشدار ، مهم
 :باشندی ل میم ذیمفاه

 

 نی ماشیمنیا
ا دستورالعمل اصـالح  ی نکات ایمنی ن مفهوم برانجام    یا: هتکن
 .د داردییتا

 ازعـدم   ید ناش ی شد ین مفهوم در مورد خراب    یا: قابل توجه   
 .دهدیژه هشدار می دستورالعمل ویکت یرعا

ـ ا: مهم    الزم درجهـت    ین مفهـوم بـه خواننـده اطالعـات        ی
ت ی ازعدم رعا  یت ناش یم اهم ک ی ها ی از بروزخراب  یریجلوگ
 .دی نمایستورالعمل خاص ارائه م دیک

 

 ی شخصیمنیا
 اخطار

 عمـل    یـک   هک  شودی م    استفاده  ی موارد  اخطار در  لمه  ک
 از  ی و نگهـدار   یی اجرا ی خطر با توجه به دستورالعمل ها      یب

 .دی نمای میرین جلوگیری اپراتور و سایبروز حوادث برا
 

 هشدار
ـ دارد    اشـاره      پنهـان   ای   بزرگ  ی به خطر   لمه هشدار ک   هک
 اعالم  یلمه برا کن  یا. گردد ی تواند موجب بروز صدمه جد     یم

ت دقت و توجه در     ین به منظور رعا   یریهشدار به اپراتور و سا    
 . رودیار مک  بی حادثه ناگهانیک از بروز یریجهت جلوگ

 
 خطر

 اشاره  یجدی  ر مجاز در رابطه باخطر    ی غ یلمه خطر به عمل   ک
 .دارد

 

و خطـر موجـب      هشـدار   ،  عنوان اخطار   تحتی  ت موارد یعدم رعا 
 . مرگ گرددیا حتی و ی جدی تواند موجب بروز جراحات جسمیم

 
 تورکترا

 را بـا   اسـتفاده    ین راهنمـا  یـ ا تورک ترا یریارگکش از ب  یپ -1
رد دسـتگاه   کـ  نسبت به عمل   یفقدان آگاه  . دیدقت بخوان 

 . تواند به بروز حادثه منجر گرددیم
 یده و دارا  یـ اد آمـوزش د   ار افـر  یـ تور را فقـط در اخت     کترا -2

 .دیت قراردهیصالح
ان کـ پلء  ن سوار شدن از نرده    یافتادن ح   از یری جلوگ یبرا -3

 یپلـه هـا و فضـا      . دیـ نک پله ها استفاده     یصفحات فلز  و
 .دی از گل و سنگ نگهداریتور را عارکترا

ده یب د یا آس یو   ناخوانا ،  نده شده ،  ک یتمام برچسب ها   -4
 .دینکرا عوض 

 .دینگهدارک  از خایز و عاریرا تم یمنی ایبرچسب ها -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د مگر  یتور را نده  کس جز اپراتور اجازه راندن ترا     کچیبه ه  -6
ن یـ  ا یبرا. قرار گرفنه باشد   یه تحت آموزش رانندگ    ک نیا

ه شـده   یـ ن تعب یابک درون   ی اضاف ی صندل یکد  یمنظور با 
 .باشد

را از ی شــاورزکن آالت یو ماشــ تــورکدر تمــام اوقــات ترا -7
 .دیان دور نگهدارکودکدسترس 

ا یـ رده    کر ن یتور را تعم  کبدون مشورت با عامل فروش ترا      -8
ار را به فرد    کن  ی اجازه ا  ید حت ینکض ن یقطعات آن را تعو   

 . دیندهی گرید
تور همه محافظ ها کش از زدن استارت و استفاده از ترا     یپ -9

 .دینکرا نصب 
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 کتورراندن ترا

 راننـده   ی صـندل  یتور بـر رو   کا راندن ترا  یهنگام زدن استارت     -1
 .دینیبنش

 ر راننـدگان را   ی حقوق سا  ی عموم ی در جاده ها   ین رانندگ یح -2
نـار جـاده    کد در اغلـب اوقـات در        یـ نک یسع . دیریدر نظر بگ  

بـا  .ان عبور داشته داشته باشند    که ام یل نقل یر وسا ید تا سا  یبران
 یتورهـا ک ترا یه بـرا  کـ  یعت مجاز و قانون   ش از سر  ی ب یسرعت

 .دینک نین شده است ،رانندگییشور شما تعک در یشاورزک
ار ی با سرعت بس   یه ا یله نقل یه وس  ک نیگران از ا  یدی   آگاه یبرا -3

 از  ی عمـوم  یدر جاده ها  ی  ن رانندگ یت است، ح  کن درحر ییپا
 .دینکاستفاده  چراغ چرخان یک

ن  یی نور پـا   ی از چراغها  ه در شب    یله نقل یهنگام برخورد با وس    -4
د راننـده   یـ ه نور چراغهـا مـانع د      کنیاز ا .دکنیتور استفاده   کترا
 .دینکنان حاصل ی گردد، اطمیله مقابل نمیوس

در .دیـ اهک ترمزها از سرعت خود ب     یریارگکا ب یش از گردش    یپ -5
ن یحـ .دیـ رگی ترمز هر دو چرخ را با هـم ب         یصورت ترمز ناگهان  

 از قفل بـودن هـر     ی عموم یا جاده ها  یت با سرعت جاده     کحر
 یح ترمزهـا  یرد صـح  کـ د تـا از عمل    یدو ترمز خود مطمئن شو    

ــلر،عملیتر ــا ک ــادل ترمزه ــار   ک ترایرد متع ــز چه ــور و ترم ت
 .دینکنان حاصل یاطم4WD)  یتورهاک ترایفقط برا(چرخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بـه محـور         چهار چرخ،  یتورهاکدر ترا  -6

ن استفاده از یچهار چرخ را حان ترمز ک منتقل شده وامییجلو
د نسـبت بـه     یـ تـور با  کدارنـدگان ترا  .نـد ک ی فراهم م  ییترمزپا

رد ترمـز را    کـ  عمل یادیـ زان ز یه به م  ک ترمز چهارچرخ    ییارآک
د ی شـد  ین ترمزهـا  یح. داشته باشند  یآگاه ،  بخشد یبهبودم

 .د دقت الزم را مبذول نمودیبا
 یادیـ اط ز یـ د احت یـ ن با ی سـنگ  یدن بارهـا  یشـ ک کدیهنگام   -7

 .دییتور اجتناب نماکار سخت تراکنموده و از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ه کد  ینک استفاده   یاز همان دنده ا   ی  نییت در سرپا  کن حر یح -8

 بـا دنـده خـالص       ینییدر سرپا . شود یاربرده م ک ب ییدر سرباال 
 .دینکت نکحر

ه وزن  کـ ش  ک کدیه  یله نقل ی خطر از هر وس    ی استفاده ب  یبرا -9
د یـ  باشـد ،با   ی مـ  شـتر یش ب کـ  کدیـ تـور   کل آن از وزن ترا    ک
 یه با الزامات قـانون    ک مجهز نمود    یستم ترمز یتور را به س   کترا
 .شور متبوع مطابقت داشته باشدک

قفـل  .دینک استفاده ن  یلیفرانسیهرگز هنگام دور زدن از قفل د       -10
ــید ــورت درگیلیفرانس ــ در ص ــردش ترا ی ــدن از گ ــور کر ش ت

 .دی نمای میریجلوگ
 سـر خـود     یاقـب بـاال   تورمرکژه هنگـام انتقـال ترا     یدائما به و   -11

اطـراف   ، جاده ها د،بخصوص در ی رو یه م ک ییمراقب جا .دیباش
 .دین باشیدرختان  وموانع برآمده در سطح زم

ت کتوربخصوص ضمن حر  ک ترا ی از واژگون  یریبه منظور جلوگ   -12
ا گودالها  ی ها   یبی ناهموار و هنگام عبور از سراش      ین ها یدر زم 

 یو بـا سـرعتها    ا چپ،آن را با دقت      ین گردش به راست     یو ح 
 .دی خطر برانیمجاز و ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .از داردی نیادیاط زی تند به احتی هایبیت در سراشکحر -13
ن یخ زده و بـه زمـ      یـ  آن   یرهـا یا تا یـ ر افتاده و    یتورگکاگر ترا  -14

د تـا   یـ ت ده کـ تـور را در جهـت مخـالف حر        کد ترا یبچسبد،با
 .واژگون نگردد

 انتقال
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 تورکاستفاده از ترا

 P.T.Oنترل  کده و   یشک را   یش از زدن استارت ،ترمز دست     یپ -1
ــاالبر را در کاهــرم .دیــ قــرار دهOFFت یرا در وضــع نتــرل ب

نترل از راه دور را     کچه  ی در یاهرم ها .دین قرار ده  ییت پا یوضع
 یت خنث یز در وضع  ی انتقال را ن   ی و اهرم ها   یت خنث یدر وضع 
 .دیقرار ده

د و  یـ اسـتارت نزن   ،دیـ سـتاده ا  یتـور ا  کنـار ترا  که در   یکدر حال  -2
 ی خارجینترلهاک به جز یینترلهاک(دیاندازیار نکنترلها را به ک

شـه هنگـام زدن   یهم )P.T.O یچ های سوئیکیدرولیباالبر ه
ور تـ ک ترا ینتـرل هـا درون صـندل      کار انداختن   کا به   یاستارت  

 .د ینیبنش
لــت  در حا .P.T.Oاز ســوئیچهای مربــوط بــه گیــربکس و  -3

اگـر سـوئیچهای کنتـرل اسـتارت        . خالص صرفه نظر نکنیـد      
استفاده . خراب هستند با نمایندگی مجاز خود مشورت کنید         

از سیم کمکی فقط طبق روشهای توصیه شـده بایـد صـورت             
در غیر این صورت تراکتـور بصـورت ناخاسـته حرکـت            . گیرد  

 .خواهد کرد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ  ی با اهرم ها   یاز برخورد تصادف   -4 ده در زمـان روشـن بـودن         دن

 توانـد   یتور مـ  کر منتظره ترا  یت غ کحر.دییتور اجتناب نما  کترا
 .ن گونه برخوردها باشدی از ایناش

 .دینکت است ،آن را خاموش نکتور در حرکه تراک یزمان -5
تـور را  کار افتـاد، فـورا ترا  کـ ا موتـور از   یـ ار  کـ اگر فرمـان خود    -6

 تـر   لکنتـرل آن مشـ    کب  یـ ن ترت یه بـد  کـ د چرا ییخاموش نما 
 .خواهد شد

ــ -7 ــریپ ــطح ک تراکش از ت ــور،آن را در س ــار یت ــطح پ  ک مس
ن متصل  یه به زم  ک را   ییده و ابزارها  یشک را   ینموده،ترمز دست 
  را خــارج نمــوده و P.T.O لن آورده و اتصــاییهســتند ، پــا

موتور را 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .دینک نکاد پاریب زی با شیتور را در محلکترا -8
ن سروصدا به   یمترکه  کده  ی گرد ی طراح یتور طور ک ترا کاطاق -9

 قابـل اجـرا     ین نظر بـا اسـتانداردها     یگوش اپراتور برسد و از ا     
ن اسـت  کـ البتـه مم . باشـد یا از آن باالتر م یمطابقت داشته و    

ار در  کـ ن  یار و در حـ    ک یدرصورت باز بودن پنجره ها در فضا      
سـطح فشـار    ( صدا  بسته ، سر و    یا فضاها یان ساختمانها و    یم

ه یتوصـ  ن  یبنـابرا  . برسـد ) Aََ( بل   ی دس 85ش از   یه ب  ب )صدا
اد یـ  ز ی با سروصدا  یطیار در شرا  کن  یه اپراتورها ح  ک شود   یم

 .ندیاز محافظ گوش استفاده نما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه مناسـب   یـ  بسته بدون تهو   یتور را درون ساختمان   کموتور ترا  -10
 توانند موجـب    ی بوده و م   -ی اگزوز سم  یدودها. دینکروشن ن 

 .مرگ گردند
له اتصـال   یا م ی یله اتصال واگون چرخش   یره م یفقط از محل گ    -11

تنهـا از   . د  یـ نکن قسـمت اسـتفاده      ین تر یی در پا  ینییواگن پا 
 شـود   یه در آن قسـمت قفـل مـ        کـ له اتصـال واگـن      یره م یگ

ا هر نقطه یتور ک محل محور عقب ترا زدن ا یشک .دینکاستفاده  
 .تور خواهد شداک تری محور موجب واژگونیر باالیگد
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ت دادن آنهـا    کـ زات و حر  یـ شه هنگام متصل نمـودن تجه     یهم -12

ــنک را انتخــاب Position Controlت یوضــع ازنصــب . دی
 و قطـع اتصـال آنهـا در    یکدرولیـ  هیوپلرهاکق  یدق درست و 

 .دینکنان حاصل ی اطم  ابزارهایصورت قطع تصادف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن متصل شـده بـه         ی سنگ یتور دراثر بارها  ک ترا یاگر جلو  -13
درسـرجلو  یی  نه ها زل به باال رفتن داشت ، و      ی تما یقطه ا سه ن 

تـور  ک ترا یه سـرجلو  یکـ هرگـز در حال   . دیا چرخ جلو قرار ده    ب
 .د یت ندهکتور را حرک رسد ترای به نظر منگینس

ا بـاال رفـتن از سـر        ی و خروج از گودال راه آب          ین رانندگ یح -14
اگـر   . دیـ  فشـار ده   یالچ را بـه آرامـ     کـ ب تنـد ،     ی با ش  ییباال
 .دینکالچ را رها ک ان بلند شدند ، فوری جلو از زمیرخهاچ

 یزات و لـوازم اضـاف     یـ  از تجه  یکاز اتصال و نصب درست هر        -15
بـار  .دینکنان حاصل   یتور اطم ک استفاده در ترا   ید شده برا  ییتا
آنهـا را مطـابق دسـتورات       .دیـ تور قرار نده  ک ترا ی بر رو  یادیز
ــته ــو ی ــده از س ــریه ش ــازنده تجهک ش ــت س ــوازی م زات و ل

 .دینک ی،مورد استفاده قرار داده ونگهداریجانب
در صـورت اسـتفاده نادرسـت        تور شما که ترا کد  یبخاطر بسپار  -16

تـور  که در اطـراف ترا    ک ی اپراتور و افراد   ی بوده و برا   کخطرنا
 ی بـر رو   یبـار اضـاف   . به دنبال خواهد داشـت     یهستند خطرات 

ه کـ  متصـل شـده      ید و بـا لـوازم اضـاف       ی قرار نده  یلوازم جانب 
ا یـ   نشـده انـد و     ی طراحـ  ی عمل خاصـ   یا برا ی بوده   کخطرنا

 .دینکت نکر نشده اند،حریدرست تعم
ا عـــدم اتصـــال آن بـــه یـــه یـــله نقلیهنگـــام توقـــف وســـ -17

 .دینکرفته رها ن ت باالیدر وضع را یزات اضافیتور،تجهکترا
 انتقـال را در مجـاورت آتـش قـرار           یرویزات مربوط به ن   یتجه -18

 .دینده
 ک از ماسـ   ی سـم  ییایمی مواد شـ   یار با اسپر  کشه ضمن   یهم -19

ظـرف  ی ن مورد دستورات ارائه شده بـر رو یدر ا.دینکاستفاده  
 .دیی را دنبال نماییایمی مواد شیمحتو

 
  P.T.Oار انداختن کب

ت، موتور  کزات انتقال حر  ی و تجه  P.T.Oار انداختن     کن ب یح -1
د تـا   یرده و منتظر شـو    ک را خاموش    P.T.Oچ  یرا بسته و سوئ   

تـور و قطـع اتصـال دسـتگاهها ،          ک از خاموش شـدن ترا     شیپ
P.T.Oمتوقف شود . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ه در  کـ  یطیا بخصـوص در شـرا     یـ  و   یار با منابع انـرژ    کن  یح -2

 گشـاد  ید ، لباسـها   یـ  قـرار دار       یکینزد
 .دینپوش

 در حالـت    هنگام استفاده از     -3
 عقـب را در     یده و چرخها  یشک  را یشه ترمز دست  ین ، هم  کسا

 .دییجلو و پشت متوقف نما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تور که موتور ترا  یک از بروز جراحت، در حال     یریبه منظور جلوگ   -4

م یز ، تنظ  ی را تم  روشن است،   
قطعات آن را   .دییز جدا ننما  ی آن را ن   ید و گلها  ینکس ن یا سرو ی
 .دیینان حاصل نمای اطمP.T.Oاز خاموش بودن . دیز برندارین

 . در محل قرار دارد    P.T.Oه محافظ   کد  یشه مطمئن شو  یهم -5
 را قـرار  P.T.O، درپـوش  P.T.Oو در مواقع عدم استفاده از      

 .دیده
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 تورکس ترایسرو

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
ننـده کـه توسـط در پـوش مخـزن انبسـاط             کخنک  ستم  یس -1

سـتم  یه س یکـ در حال .  شود ، تحت فشار قـرار دارد         ینترل م ک
شه تا یهم.  است کار خطرنایداغ است ، برداشتن در پوش بس      

د تـا از فشـار      ی بچرخان ین توقف در پوش را به آرام      یمرحله اول 
هرگـز    .  اسـته شـود  کپوش  رد امل ک برداشتن   ش از یآن پ 

ه ابتـدا درپـوش     کنید مگر ا  یاتور برندار ی راد یدر پوش را از باال    
 .فشار مخزن انبساط برداشته شده باشد

د ،  یـ نک ین مـ  یتـور را تـام    که  سـوخت ترا     کـ  یهنگام -2
 .دی را از آن دور نگهداریهرگونه شعله ا

 یطیژه ترمزهـا و دنـده هـا را در شـرا        یـ تور به و  کزات ترا یتجه -3
نان ی خود اطم  یمنید تا از ا   یت بخش و قابل قبول نگهدار     یرضا

 .دیرده باشکت ی را رعایافته و مطابقت الزم با الزامات قانونی
 یا انفجـار در هـوا     یـ  ی از بروز آتش سـوز     یریبه منظور جلوگ   -4

بـه منظـور    . د  یـ نک ن یـک ا استارت نزد  ی یسرد شعله را به باتر    
 گـردد   یز مـ  یـ  ن  انفجـار    موجب  هک جرقه     از بروز  یریجلوگ

 را مطابق دستورات عنوان شـده اسـتفاده    jumperیم هایس
 .دینک

ه احتمـال   کـ د چـرا    یـ نکر ن یه هوا را شخصـأ تعم    یستم تهو یس -5
ننـده  ک ک در اثر خروج مـواد خنـ       یا سرما زدگ  یبروز جراحت   

س ی سـرو ی بـرا یژه ایـ  و یزات و دستگاهها  یتجه. وجود دارد   
ن منظور به عامـل فـروش       یبد. ه هوا  وجود دارد      یستم تهو یس

 .دینکمجاز خود مراجعه 
تور ، موتور را خـاموش      ک ترا ی بررو یسیش از انجام هر سرو    یپ -6

 .دینک
 بـا فشـار بـاال       انژکتوریستم  ی و سوخت در س    یکدرولیع ه یما -7

      و سـوخت تحـت فشـار        مایع هیدرولیک خروج   .می کند عمل  
 .گردد باعث صدمات جدی ،رده ک تواند در پوست نفوذ می

 
 
 

 
 تعمیر،یا تنظـیم  درصدد ید ندارند نباکه صالحیت کافی   افرادی  

گـر از   یا هـر قطعـه د     یـ  انژکتـور افشـانک    برداشتن پمـپ ،      یاو  
در صـورت   . ینـد  برآ هیـدرولیک ا  یـ ق سوخت   یستم های تزر  یس

ر، احتمال بروز جراحات جدی     ی دستورالعمل های اخ   یتعدم رعا 
 .وجود خواهد داشت 

 محل های نشت هرگز از دسـتان خـود اسـتفاده            یبرای بررس  •
 .دیی مقوا استفاده نمایا غذ کان منظور از یبد . نکنید

موتـور را    ،قبل از باز یا بسته کـردن لولـه هـا بـا شـلنگ هـا                   •
 . خاموش کنید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تمـام   linesش از زدن استارت تا تحت فشـار قـرار دادن              یپ •

 .کنید محکماتصاالت را 
 تماس با پوست شما قرار گرفـت مراقبـت هـای             در یعیاگر ما  •

نصـورت  یر ا یـ ه در غ  کـ د چـرا    یـ  الزم را بـه عمـل آور       شکیپز
 .ا وجود خواهد داشتیاحتمال ابتالء به قانقار

ز بدون مشورت با یک عامل فروش مجاز سعی نکنید کـه            هرگ .8
گـر آن را              یمـات د  یا تنظ یـ ض نمـوده    یتـور را تعـو    کتراقطعات  
 .دیاری را ندهکن یگری هم اجازه چنی فرد دبه. دی دهتغییر

 توانـد   ی با روغن استفاده شده موتور م      یتماس مداوم و طوالن    .9
 مـدت بـا     یاز تمـاس طـوالن    .موجب بروز سرطان پوست گردد    
ن ید ودر صـورت بـروز چنـ       ییـ روغن استفاده شده اجتناب نما    

 .دیی فورا پوست خود را با آب و صابون بشویاتفاق
ز نگهداشته و آنها را با دقت نگهـداری   یا تم ر ر کتوزات ترا یتجه .10

 .دیینما
لترهـای برداشـته شـده را دور    یعات نشت نموده و ف  ی ما یتمام .11

 .دیزیبر
ن هستند، آنها را با دقت حمـل        یار سنگ یتور بس کچرخهای ترا  .12

 تـا واژگـون نشـوند       کنیدط نگهداری آن دقت     ی و در شرا   کنید
 . گرددی تواند موجب بروز صدماتین صورت میچون در ا
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 زلیسوخت د

مکمـل هـای    ا  یـ ل  کـ ل ، ال  یـ د گازوئ یـ  نبا یطیچ شـرا  یتحت ه  .1
بات موجـب   رکین ت یا .  کنید زل اضافه یرا به سوخت د   سوخت  

ا خطـر انفجـار را بـه همـراه          یـ  ،دهیـ شتر گرد یال ب غجاد اشت یا
سـه بـا    ی در مقا  کیبـات ن نـوع تر   یـ نگهـداری ا  . خواهد داشـت  

ت بـا   ل خالص درون ظرف بسته ای چون مخزن سـوخ         یگازوئ
از این نوع ترکیبات استفاده      .ی همراه است  خطر انفجار بیشتر  

 .نکنید
ه موتور روشـن    یکا در حال  یهرگز درپوش سوخت را برندارید و        .2

 .گیری نکنیدا داغ است سوختی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یکـی  در نزد  کـه  یطی در شـرا   سوختگیری تراکتـور یـا    هنگام   .3

 یطین شــرایدر چنــ. دیشــکگار نید ، ســیــســتاده ایســوخت ا
 .دیشعله ای را دور نگهدار هرگونه

نترل کننده سوخت را    کردن مخزن، افشانه لوله پر      کهنگام پر  .4
 .کنید

ن گلوگاه  یاتا پا . دینکامل پر ن  کت مخزن سوخت را بطور      یظرف .5
 .دیفراهم آکافی  تا فضای انبساط کنیدننده پرکپر

 .کنیدنموده را فورأ پاک  زیسوخت سرر .6

 .دی ببندمحکم شه درپوش مخزن سوخت را یهم .7
 یـک  مخزن سوخت گم شد ، به جای آن از           یاگر درپوش اصل   .8

 مـورد   کـه  ییدرپـوش هـا    . کنیدد استفاده   ییدرپوش مورد تا  
 . به همراه خواهند داشت ید نباشند خطراتییتا

 .نکنید استفاده کردنهرگز از سوخت برای پاک  .9
د چـون   یـ زی الزم را انجـام ده     یـ د سوخت برنامـه ر    یبرای خر  .10

هداشت و  گ توان  برای زمستان ن     یسوخت های تابستان را  نم     
 .استفاده نمود 

 
  خطری بکاطاق

د در  یه با کده  ی خطر مجهز گرد   ی ب ک اطاق یکتور شما به    کترا
 در ین راننــدگیحــ. س نگهــداری شــود یط قابــل ســرویشــرا

 انـدک ،     ارتفـاع   بـا     در فضـای بسـته ای      ار  کـ   ایـ   راهروها
 .دیم را به عمل آورمراقبت های الز

 و  نکنیـد جـاد   ی ا یا سوراخ یرات  یی تغ کچ عنوان در اطاق   یبه ه  .1
 یارهـا در بعضـ  کنگونـه  یانجـام ا . د یـ اری ننمائکدر آن جوشـ 

 . همراه خواهد بود یگردهای قانونیشورها با پک
 را صـاف    ک اطاق ی از چهارچوب اصل   ید بخش ینک ن یهرگز سع  .2

ه کـ د چرا   ینکندی  ا آن را طبقه ب    یاری نموده و    کرده ، جوش  ک
 . آن خواهد شدیدگیب دیموجب آس

 یمنـ یف نمـوده و ا ی را تضـع کارها ساختمان اطاق  کن  یانجام ا  .3
 . اندازدیشما را به خطر م

هرگز برای یدک کشیدن چیزی ، زنجیر یا طناب به اتاقک یـا              .4
 .چهارچوب اصلی  آن نبندید 

ا یـ  کا طنـاب را بـه اطاقـ       یر  ی زنج ،دن اجسام یشکهرگز برای    .5
 .دینکارچوب آن وصل نچه

د هرچنـد   یاندازیر ضروری خود را به خطر ن      یهرگز در موارد غ    .6
ن را از شـما بـه       کـ ثر محافظت مم  ک خطر ، حدا   ی ب که اطاق ک

 . آوردیعمل م

 
 

 : است ین معنید بدی را مشاهده نمود  اه عالمت گهر
 . شما در خطر استیمنیا! دیاه باشگآ! توجه 
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 یمنیبرچسب های ا

 شـما و    یمنیت ا یهدف از آنها رعا   . ل نصب شده اند     یر ذ ی مطابق تصو  یتیتور شما در وضع   کبرچسب ها ی ارائه در صفحات بعد ، بر روی ترا          
نهـا  ت آیـ ن برچسـب هـا و اهم  ید و به محل های ا  ین راهنما را برداشته و به سمت تراکتور خود برو         یا. نندی ک ار م که با شما    کافرادی است   

ز و خوانـا    یبرچسب ها را تم   .  کنیدتور مرور کن راهنما را همراه با اپراتورهای ترا      یبرچسب ها و دستورات استفاده ارائه شده در ا         .  کنید توجه
ن یه نمـوده و جـایگز  یـ د آنها را از عامـل فـروش مجـاز خـود ته    ی توانیخوانا شده اند ، ما ناین رفته یاگر چنانچه برچسب ها از ب  . د  ینگهدار

 .دیینما
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 81871830: شماره فنی 
 اتوریسمت چپ و راست راد:  محل-1

ری از بروز صدمات جدی ، دستها و لباس خـود را            یبه منظور جلوگ  
 .دیه در حال چرخش هستند نگهدارکدور از فن و تسمه ای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82001826: شماره فنی 
 ک درون اطاقBسمت راست ستون :  محل-3

ام موارد هشداردهنده چاپ شده در راهنمای اسـتفاده          تم :!هشدار
 .کنید مراجعه 1-1 تا1-6از به صفحات یدر صورت ن. د یرا بخوان

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82003947: شماره فنی 
 کع خنیز مایاتور و بطری سرریسمت راست راد:  محل-2
 ننده ک

د یـ ابتدا اجـازه ده   . ننده تحت فشار است   ک کستم خن یس :!هشدار
 پارچـه   یکاز  . دی شود سپس با دقت درپوش را بردار       کستم خن یس

د ، اجـازه    ین مرحله توقف بچرخان   یاستفاده نموده و درپوش را تا اول      
 .ابدیاهش کامأل کامل درپوش تا فشار کش از برداشتن ید پیده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 83982557: شماره فنی 
نترل هـای بـاال بـر       کفقط با   (ر  یعقب هردو گل گ   :  محل   -4
 )ی خارجیبرق

ان یـ ا م یـ به منظور اجتناب از بروز جراحـت، بـر روی دسـتگاه هـا               
 P.T.Oنتـرل هـای     کا  ی یه باالبر خارج  یکتور در حال  کدستگاه وترا 

 .دیستینند، نای کار مک
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 82016113: شماره فنی 
 ، Bســمت چــپ ســتون :  محــل-5

  کدرون اطاق
ـ  کدر هنگام واژگون شدن ترا      کتور ،غربال

د بـه   ینک ن یسع.دیم نگهدار کفرمان را مح  
 .دیرون بپریب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باالی باتری:  محل -7

 .د خورنده ، گاز منفجر شـونده      ی اس !خطر
جرقــه .کنیــدشــم اســتفاده از محــافظ چ

 .دکنیبه راهنمای استفاده مراجعه .دینزن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82010947: شماره فنی 
 ش باتری کرو:  محل-6

 .روی روکش باتری نایستید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82002071: شماره فنی 
 قالب نصب سنسور رادار:  محل-8

 یدگیـ ب د یری از آسـ   یبه منظـور جلـوگ    
ز موج  یگنالهای ر ی چشم در اثر س    یاحتمال

ــه یمنتشــره از سنســور رادار، مســتق  ما ب
 .کنیدصفحه سنسور نگاه ن
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 82029751: شماره فنی 
 هیدرولیک ) اکوموالتور( نگهدارنده انباره :  محل – 9

از . گـاز بـا فشـار بـاال         / اکوموالتور هیدرولیکی    : هشدار
دستورالعملهای کتابچه سرویس برای برطرف کردن عیب       

 .یا تعمیر آن استفاده کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82011579: شماره فنی 
  کنسول اهرم شاتل:  محل – 10

قبل از بکسل کردن ، دفترچه راهنمای رانندگی      : هشدار
 .را بخوانید 

بخش ١ - اطالعات عمومي و موارد ايمني 
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 16_1

 
 بین المللینمادهای 

             ارییـ تـور   که شـما را در اسـتفاده از ترا        کد دارند   وز ها وجو  یچ ها و جعبه ف    ینترل ها، سوئ  ک مختلف بر روی دستگاهها ،     ین الملل ینمادهای ب 
 :ر ارائه شده اندین نمادها همراه با مفهومشان در زیا.ندی نمایم

 

 

  
 

كنترل وضعيت  

كنترل جريان هوا 

سوكت كمكي  

درصد افزايش شيب 

باال بردن گيره (عقب) 

پايين آوردن گيره (عقب) 

حد ارتفاع گيره (عقب) 

حد ارتفاع گيره (جلو) 

از كار انداختن گيره 

فيلترهاي هيدرو ليكي وانتقال 

باز كردن دريچه از راه دور 

بستن دريچه از راه دور 

شناور سازي دريچه از راه دور 

كاركرد نامناسب- به راهنماي 
 استفاده مراجعه شود 

 
 

نماد ديگر كاركرد نامناسب 

كمك استارت ترموستات 

شارژ آلترناتور 

ميزان سوخت 

نمايشگر خودكار به 
 اتمام رسيدن سوخت 

 
 

سرعت موتور(دور بر  
دقيقه × ١٠٠) 

 
 

ساعات ثبت شده 

فشار روغن موتور 

دماي مايع خنك  
كننده موتور 

 
 

سطح مايع خنك  
كننده موتور 

 
 

چراغهاي تراكتور 

چراغ با نور باال 

چراغ با نور پايين 

چراغهاي فالشر 

چراغهاي توقف 

بوق 

 

راديو 

اطالعات حافظه را نگه ميدارد 

عالئم گردش به طرفين 

عالئم گردش به طرفين يك تريلر 

عالئم گردش به طرفين دو تريلر 

شيشه شور- برف پاك كن جلو 

شيشه شور- برف  پاك كن  عقب 

كنترل دماي بخاري 

فن بخاري 

تهويه 

انسداد فيلتر هوا 

ترمز دستي 

سطح روغن ترمز 

ترمز تريلر 

چراغ روي سقف 

هشدار! ماده خورنده 

 

 P.T.O

جعبه دنده در حالت خنثي 

دنده هاي زنجير 

تنظيمات حركت آرام 

تنظيمات حركت سريع 

سرعت بر روي زمين 

قفل ديفرانسيل 

دماي روغن محور عقب 

فشار روغن محور و  
جعبه دنده 

 
 

 FWD درگير شدن

 FWD آزاد شدن

هشدار 

چراغهاي هشدار  
دهنده خطر 

 
 

كنترل متغير 

تحت فشار است !   
با دقت بازكنيد. 

KAM

N
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 دگی صداآلو

 
 .  اندازه قابل قبول صدا در این کتاب به شرح زیر خواهد بود  .E.C.Cبر اساس رهنمودهای 

 
 

 بسته بودن درب کابین  بازبودن درب کابین سطح اندازه قابل قبول صدا 
 مدل   گیربکس II                   * ضمیمه  II               *ضمیمه    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .   است  II  ضمیمه  ECC/77/311نتایج آزمایش مطابق رهنمودهای * 
 حداکثر اندازه قابل قبول صدا در گوش راننده به فرض باز بودن و یا بسته بودن درب کابین در حالت بی باری تراکتور

TM120                              77.0 dB(A) 83.0 dB(A) 85.0 dB(A) تمام گیربکس ها

TM130                              77.0 dB(A) 81.0 dB(A) 85.0 dB(A)

TM140                              76.0 dB(A) 82.0 dB(A) 85.0 dB(A)

TM155                              75.0 dB(A) 81.0 dB(A) 85.0 dB(A)

TM175 Power Command 77.0 dB(A) 83.0 dB(A) 87.0 dB(A)

TM190 Power Command 76.0 dB(A) 83.0 dB(A) 86.0 dB(A)

 تمام گیربکس ها

 تمام گیربکس ها

 تمام گیربکس ها
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  ١-٢

  

بخش ٢ 

 
پيش از شروع به كار  

 
اخطار 

ــاي ايمنـي منـدرج  پيش ازراندن يا كاربا تراكتور، توصيه ه
دربخش  ١ اين راهنما را مطالعه كنيد .  

 
ــات نحـوه  اين بخش را كامل و دقيق بخوانيد . در اين بخش ، جزئي
عملكرد و موقعيــت مكـاني ادوات مختلـف ماشـين ، سـوئيچ هـا و 
كنترلهاي واقع در تراكتور شرح داده شده است . حتي در صورتيكــه 
ــار مـي كنيـد ، بـايد كـامال ايـن بخـش را  با تراكتورهاي ديگري ك
ــا امكانـات و نحـوه كـار همـه  بخوانيد و اطمينان حاصل كنيد كه ب

بخشهاي تراكتور آشنا هستيد .  
ــور  اگر كامال با تمامي كنترل ها و كار با آنها آشنا نيستيد هرگز موت
را روشن نكنيد و يا سعي در راندن تراكتور نكنيد ، زيرا هنگامي كه 
تراكتور حركت كند ، براي اقدام به هر عملي دير شــده اسـت . اگـر 
درباره هر بخشي از عملكرد تراكتور ترديد داريــد بـا نمـاينده مجـاز 

منطقه خود مشورت كنيد .   
به دستورات راندن تراكتور بسيار توجه كنيد تا مطمئــن شـويد كـه 
تراكتور شما همانگونه كه طراحي شده است به بــهترين شـكل و در 
بيشترين زمان ممكن به شما خدمات مي دهد . تصوير صفحه ٧-٣  

را ببينيد .  
ــوع مختلـف پرداختـه اسـت ، كـه در ادامـه،  اين بخش به ١١ موض
ــه آمـاده سـازي  خواهد آمد . در مواردي كه براي عملكردي خاص ب
ــانبي نيـاز باشـد  ، دسـتورالعمل هـاي  محوطه و نصب تجهيزات ج
دقيقتر، در بخش ٣ ، ”كار در محوطه” آمده است . دســتورالعملهاي 

موجود براي كار با تسهيالت جانبي مختلف در بخش ٧ آمده است .  
نيز روش هاي روغنكاري و نگهداري ماشين در بخش ٤ گرد آمده و 

ويژگيهاي تراكتور در بخش ٨ فهرست شده اند .  
 

فهرست كاملي از مطالب نيز در انتهاي راهنما درج شده است .  
 
 
 
 
 
 
 

 
صفحه   موضوع 

 
 

 ٢-٢ اتاقك 
 

 ١٨-٢ صندلي هاي نشيمن
 

 ٢٤-٢ ترمز دستي ، گاز و پدالهاي پايي
 

 ٢٦-٢ كنسول 
 

 ٢٩-٢ پانل آنالوگ / ديجيتال 
 

پانل ديجيتال                ٣٥-٢ 
 

گيربگس بافرمان مكانيكي             ٥٦-٢ 
 (٢٠ × ١٦)

 
 ٦١-٢ گيربكس بافرمان برقي- مكانيكي

 (١٢*٢٤)
 

  ٦٨-٢ گيربكس با فرمان محدوده اي 
(٦*١٨ و ٦*١٧) 

 
 ٨٠-٢ گيربكس فرمان تمام اتوماتيك

(٦*١٩ و ٦*١٨و ٦*١٧) 
 

 ٩٨-٢ واحد مديريت الكترونيكي 
 

كنترلها ، تجهيزات و عملكرد آنها 
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تجهيزات كابين راننده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TM 120 , TM 130 , TM 140 , TM 155 نمايش كلي تجهيزات داخل كابين در مدلهاي
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 ٣-٢

 
صفحه  راهنماي شكل  1

 ٦٣-٢٩/٣-٣ اهرم كنترل  .١
 ٢٤-٢ گاز دستي  .٢

كنترل هاي گيربكس   .٣
 ٥٦-٢ گيربكس بافرمان مكانيكي 
 ٦١-٢ گيربكس بافرمان برقي- مكانيكي
 ٦٨-٢ گيربكس با فرمان محدوده اي 
 ٨٠-٢ گيربكس با فرمان تمام اتوماتيك 

 ٢٩-٢٨/٣-٣ P.T.O اتصاالت جلو و كنترلهاي .٤
كنترلهاي هيدروليك  .٥

 ٣٦-٣ سيستم مركز باز 
 ٥٠-٣ سيستم مركز بسته
 ٩٨-٢ (EMU) واحد مديريت الكترونيكي .٦
 ٥١-٣  E.D.C صفحه كنترل .٧

اهرمهاي شير كنترل از راه دور   .٨
 ٤٢-٣ سيستم مركز باز
 ٦٢-٣ سيستم مركز بسته 
 ١٦-٢ سوكت هاي جانبي الكتريكي  .٩
 ٢٥-٣ P.T.O سوئيچ بيروني كنترل .١٠

 ٦٠-٤١/٣-٣ كنترل بيروني سيستم باالبرنده هيدروليكي  .١١
 ٢٧-٢٢،٣-١٣/٣-٣ P.T.O انتخاب كننده محدوده كاري .١٢

دستگيره آزاد كننده  .١٣
 ٢٧-٧ گيره اتوماتيك بردارنده 
 ٢٥-٧ گيره يدكي 
 ٨-٢ دستگيره قفل كننده شيشه عقب .١٤

 ١٤-٢ جعبه نگهداري لوازم .١٥
 ٢٤-٢ ترمز پاركينگ .١٦

  ٩٢-٧٥/٢-٦٤،٢-٥٨/٢-٢ انتخاب كننده سرعت حركت خزشي .١٧
 ١٨-٢ كنترلهاي صندلي .١٨
 ١٤-٢ جاليواني  .١٩
 ١٤-٢ صندلي فرمان دهي .٢٠

پدال اينچي / پدال كالچ  .٢١
 ٥٦-٢ گيربكس با فرمان مكانيكي 
 ٦١-٢ گيربكس با فرمان برقي-مكانيكي

  ٦٨-٢ گيربكس با فرمان محدوده اي
 ٨٠-٢ گيربكس با فرمان تمام اتوماتيك 
 ٢٥-٢ ترمزهاي پايي .٢٢
 ٢٨-٢ سوئيچ چند منظوره  .٢٣

اهرم حركت   .٢٤
 ٦١-٢ گيربكس با فرمان برقي-مكانيكي
 ٦٨-٢ گيربكس با فرمان محدوده اي
 ٨٠-٢ گيربكس با فرمان تمام اتوماتيك
 ٨-٢ دستگيره، براي بازكردن وقفل كردن شيسشه جلو  .٢٥

صفحه نمايشگر   .٢٦
 ٢-٢٨،٧-٢٦/٢-٢ سوئيچ هاي كنسول 

 ٢٩-٢ صفحه نمايش ديجيتال / آنالوگ و آنالوگ
 ٣٥-٢ صفحه نمايش ديجيتال
 ٢٦-٢ كليد كنترل برف پاك كن و آب پاش شيشه جلو  .٢٧
 ٢٤-٢ پدال گاز پايي   .٢٨
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تجهيزات كابين راننده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TM 175 , TM 1905 نمايش كلي تجهيزات داخل كابين در مدلهاي
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صفحه  راهنماي شكل ٢ 
 ٦٣-٢٩/٣-٣ اهرم كنترل  .١

 ٢٤-٢ گاز دستي  .٢
كنترل هاي گيربكس  .٣

 ٨٠-٢ گيربكس با فرمان تمام  اتوماتيك  
 ٢٩-٢٨/٣-٣ P.T.O اتصاالت جلو  و كنترل هاي .٤

 ٥٠-٣ كنترل هاي هيدروليك .٥
 ٩٨-٢ (EMU) واحد مديريت  الكترونيكي .٦
 ٥١-٣  E.D.C صفحه كنترل .٧

اهرمهاي شير كنترل از راه دور   .٨
 ٦٢-٣
 ٦٩-٣
 ١٦-٢ سوكت هاي جانبي الكتريكي  .٩

 ٢٥-٣ P.T.O سوئيچ بيروني كنترل .١٠
 ٦٠-٤١/٣-٣ كنترل بيروني سيستم باالبرنده هيدروليكي  .١١

 ٢٧-٢٢،٣-١٣/٣-٣ P.T.O  انتخاب كننده هاي محدوده كاري .١٢
دستگيره آزاد  كننده   .١٣

 ٢٧-٧ گيره اتوماتيك بردارنده 
 ٢٥-٧ گيره يدكي 
 ٨-٢ دستگيره قفل كننده شيشه عقب  .١٤

 ١٤-٢ جعبه نگهداري لوازم .١٥
 ١٨-٢ كنترل هاي صندلي .١٦
 ٢٤-٢ ترمز پاركينگ  .١٧
 ١٤-٢ جاليواني  .١٨
 ١٤-٢ صندلي فرمان دهي  .١٩

پدال اينچي / پدال كالچ  .٢٠
 ٨٠-٢ گيربكس با فرمان تمام اتوماتيك 
 ٢٥-٢ ترمزهاي پايي .٢١
 ٢٨-٢ سوئيچ چند منظوره  .٢٢

اهرم حركت  .٢٣
 ٨٠-٢ گيربكس با فرمان تمام اتوماتيك 
 ٨-٢ دستگيره براي باز كردن و قفل كردن شيشه جلو  .٢٤

صفحه نمايش  .٢٥
 ٢-٢٨،٧-٢٦/٢-٢ سوئيچ هاي كنسول

 ٣٥-٢ صفحه نمايش ديجيتال
 ٢٦-٢ كليد كنترل برف پاكن هاي و آب پاش شيشه جلو  .٢٦

 ٢٤-٢ پدال گاز پايي  .٢٧
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مطالب كلي  

اتاقك براي آسايش و راحتي شما طراحي شده است .  
دو در ورودي تمـام  بازشـونده  امكـان وارد شـدن بـه اتـــاقك را از 
دوطرف فراهم مي كند. هر دو در، مجهز به دستگيره بوده، پله هاي 
عاج دار براي جلوگيري از ســرخوردن هنگـام سـوار شـدن طراحـي 

شده اند .  
تجهيزات اتاقك استاندارد شامل : تهويه هوا ، بخاري / كولر، تهويــه 

مطبـوع ، سـايه بـان ، بـرف پـاكن شيشـه جلـو ، شيشـه رنگــي  و               
پنجره هاي جانبي اســت. همچنيـن، داراي امكانـاتي مـانندوضعيت 
تعليق اتاقك ، بازشــدن پنجـره جلـو و آينـه هـاي بغـل بـا بـازوي 

گسترنده تلسكوپي مي باشد. 
 

دستگيره هاي بيروني در   
هر در، مجهز به يك دستگيره بيروني قفل شونده است كه مي توان 

آن را از بيرون اتاقك ، و با استفاده از كليد مربوط به آن  قفل كرد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستگيره هاي داخلي 
بـراي گشـودن درهـا، از داخـل اتـاقك ، ضـامن (2) واقـع در زيـــر 

دسـتگيره  (1) را فشـاردهيد . از دسـتگيره ، بـراي فشـــار دادن در      
ــيله جـك گـازي (3)  به جلو و باز كردن آن استفاده كنيد . در، بوس

متصل به دستگيره ، در حالت كامال باز قرار مي گيرد .   
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داخل شدن به اتاقك و خارج شدن از آن  

مي توان از سمت چپ يا راست وارد اتاقك شد .  
 

اخطار 
ــه اتـاقك از سـمت راسـت ، تنـها از  هنگام داخل  شدن ب
دستگيره ها، براي باال رفتن از پله ها كمك بگيريد. مراقب 

باشيد!  اگربه اشتباه از اهرمهاي دنده  براي ورود به اتاقك  
استفاده كنيد ،ممكن است تراكتور حركت كند .  

 
 

ــتيد و سـپس در را  براي داخل شدن به اتاقك ، روبروي در آن بايس
باز كنيد . يك پاي خود را بر سطح پايين ترين پله (2) بگذاريد و با 
ــاي (1) و (3) واقـع در جلـو و داخـل ورودي  استفاده از دستگيره ه
ــاال برويـد و وارد اتـاقك شـويد. در را ببنديـد، بـر  اتاقك از پله ها ب

صندلي بنشينيد و كمربند ايمني را ببنديد  .  
 

براي خــارج شـدن از اتـاقك ، كمربنـد ايمنـي را بـاز كنيـد ، در را 
ـــن  بگشـائيد ، دسـتگيره هـا ، را بگـيريد ، رو بـه  اتـاقك، بـا گرفت

دستگيره ها از پله ها پايين بياييد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پنجره هاي جانبي  
ــته  پنجره ها در قسمت عقب لوال شده اند و مي توانند در حالت بس
ــك مكـانيزم  قفل شوند و يا، در حالت نيمه باز يا كامال باز بوسيله ي

مركزي ثابت گردند .   
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پنجره عقب  

 
مي توان پنجره عقب را در حالت بسته قفل كرد و يا در حالت نيمه 

باز يا كامال باز ثابت نمود .  
 

ــت كنـترل پنجـره را ثـابت  مهم :  هنگامي كه پنجره كامال باز اس
كنيد و اجازه ندهيد هنگامي كه گشوده است به اطراف تاب 

بخورد .  
 
 
 

گشودن شيشه جلويي  
(در صورتيكه ادوات مربوطه نصب شده باشد)  

 
شيشه جلويي را نيز مي توان در حالت بسته قفل كرد و يا در حالت 

باز و نيمه باز مانند شيشه عقب در هر وضعيتي تثبيت نمود .  
 
 
 

ــامال بـاز اسـت ثـابت  مهم : كنترلهاي شيشه جلو را هنگامي كه ك
كنيد و اجازه ندهيد كه به اطراف تاب بخورد .  

 
 

براي بستن شيشه جلو ، هر دو دستگيره را  بادو دو دست، به طرف 
ــه سـمت پـايين فشـار  خود بكشيد . دستگيره هاي قفل كننده را ب

دهيد تا پنجره قفل شود .   
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آينه هاي بغل   

 
بدون بازوي گسترنده  

 
بازوي آينه را حركت دهيد تا بــهترين نمـا از پشـت خـودرا بدسـت 
ــچ (1) را شـل كنيـد . وقتـي  آوريد . براي تنظيم زاويه خود آينه پي

آينه در زاويه صحيح قرار گرفت پيچ را  مجددا  ببنديد . در صــورت  
لزوم مي توان آينه را بر محور خــود بـه جلـو حركـت داد تـا موانـع 

واضحتر ديده شوند .  
 
 
 
 

با بازوي گسترنده  
ــد .  بازوي آينه را حركت دهيد تا بهترين ديد را از عقب حاصل كني
ــل شـود بـازوي  همانگونه كه در تصوير مي بينيد  وقتي پيچ (1) ش
گسترنده تلسكوپي بــاز مـي شـود . ايـن امكـان، بـراي اسـتفاده در 
ــل و نقـل  تريلرهاي بزرگ با طول زياد و يا استفاده از تجهيزات حم
مشابه مفيد است . براي تنظيم زاويه آينه ،پيــچ (2) را شـل كنيـد . 
مطمئن شويد هنگامي كه آينه در وضعيت مطلوب قــرار مـي گـيرد 
هر دو پيچ ، عمال محكم شده اند . بازوي آينه را مي توان در صورت 

لزوم به جلو، بر محور خود حركت داد تا موانع بهتر ديده شوند .   
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كنترلهاي نصب شده روي سقف 

 
چراغ داخل اتاقك 

 
چراغ داخل اتاقك (1) داراي يك سوئيچ چرخان ٣ وضعيتي است .  

 
سوئيچ را به سمت چپ بچرخــانيد، تـا المـپ روشـن شـود . وقتـي 

ــار، هنگـام بـاز شـدن     سوئيچ به راست بچرحد، المپ به طور خودك
ــت مركـزي  هر دو در روشن مي شود . هنگامي كه سوئيچ در وضعي
ــد درهـا دروضعيـت بـاز يـا  است ، المپ خاموش مي باشد ، هر چن

بسته باشند .  
 
 
 

آفتابگير 
آفتابگير (1) را به پايين بكشيد تــا چشـمان راننـده در برابـر تـابش 
ــابگير در وضعيـت انتخـابي شـما  مستقيم آفتاب حفاظت شود . آفت
ــد، بـه جـاي خـود  ثابت مي ماند . هرگاه آفتابگير را به باال هل دهي

برمي گردد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چراغ كنسول  
ـــده و  المـپ بـاال سـري(1) نـور ماليـم قرمـزي را بـر اهرمـهاي دن
كنسولهاي هيدروليك مي تاباند . اين المپ، هنگامي كه چراغــهاي 

پاركينگ تراكتور روشن مي شوند نور افشاني مي كند. .   
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كنترل دماي هيتر  

 
دكمه (1) را به سمت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تــا دمـاي هـواي 
خروجي هيتر را افزايش دهيد . در صورتيكه مي خواهيد هواي گرم 
ــود دكمـه مزبـور را بـر خـالف  از هيترهاي واقع در سقف خارج نش

جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد .  
 
 

كنترل دمنده  
دمنده سه سرعته A براي تنظيم هيتر نصب شده است . سوئيچ (2) 
را به سمت عقربه هاي ساعت چرخانده، روي وضعيت 1 قراردهيد تا 

سـرعت كـم حـاصل شـود . چرخـش هـــاي بعــدي ســوئيچ بــه        
وضعيت هاي 2 و 3 ، براي سرعت هاي متوسط و باال در نظر گرفتـه 
ــاقك داراي چـهار فيلـتر اسـت ،  شده است . سيستم تهويه هواي ات
ــه درون اتـاقك  دوتاي آنها جهت تصفيه هواي تازه اي كه از خارج ب

كشيده مي شود و دوتاي ديگر جهت تصفيه هواي درگردش .  
 

اخطار 
ــي        فيلترهـاي هـواي اتـاقك بـراي زدودن گـرد و خـاك هـوا طراح

شده اند نه براي بخارهاي شيميايي. براي جلوگيري از آسيب هــاي 
ــات شـيميايي، راهنمـايي هـاي توليـد كننـده مـاده  ناشي از تركيب

شيميايي مزبور را دنبال كنيد .  
 
 
 
 

كنترل دماي تهويه مطبوع  
 

پيچ (1) را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا كمپرسور تهويـه 
مطبوع را فعال كنيد و دماي هواي داخــل اتـاقك را پـايين آوريـد . 

ــيز روشـن باشـد عمـل       تهويه مطبوع تنها در صورتيكه دمنده (2) ن
مي كند .  

ـــاي اتــاقك تهويــه مطبــوع را در          بـراي كـاهش دادن سـريع دم
ــط آن قـرار دهيـد .  پايين ترين سرعت و دمنده را در سرعت متوس
هنگامي كه هواي داخل اتاقك به قدر كافي سرد شد ، كنترل هــاي 
ــا دمـاي مطلـوب  تهويه مطبوع و دمنده را با يكديگر تنظيم كنيد ت

حاصل شود. درها و پنجره ها بايد بسته باشند .   
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تحت شرايط خاصي ممكن است الزم شود تهويه مطبوع و هيــتر بـا 
هم فعال شوند ، مثال براي از بين بردن بخار شيشه جلو و پنجره ها 

ــالوه بـر خنـك كـردن بخـار هـوا را نـيز از بيـن                 (تهويه مطبوع ، ع
مي برد) موتور را در دماي طبيعي خود بــه كـار بيندازيـد ، كنـترل 
دماي هيتر (3) و كنترل دمنده (2) را در آخرين سرعت ( يـك  دور 
ــاي سـاعت) بچرخـانيد . در صـورت لـزوم،  كامل در جهت عقربه ه
دكمه هاي چرخنده روي سقف را براي هدايت هــوا تنظيـم كنيـد . 

تصوير 19 را ببينيد .  
هنگامي كه پنجره هـا تمـيز هسـتند ، كنـترل هيـتر (3) و كنـترل 
دماي تهويه مطبوع  (1) را با يكديگر تنظيم كنيد (يا تهويه مطبــوع 

را خاموش كنيد) تا دماي هواي مطبوع در اتاقك حاصل شود.  
 

مهم  :  تهويه مطبوع را هنگامي كه به هواي سرد يا بدون رطوبـت 
ــد . بـراي آنكـه كـاركرد مطلـوب  نياز نداريد خاموش كني
ــه فيلترهـاي  تهويه مطبوع حاصل شود ، مطمئن شويد ك
هواي اتاقك به طور منظم سرويس مي شوند . به بخش ٤ 

مراجعه كنيد. 
مهم :  اگر تهويه مطبوع بيش از ٣٠ روز مورد استفاده قرار نگرفته 
ــرار  است، هنگام روشن كردن موتور آن را در دور بي باري ق

داده، سه دقيقه به همين حال رها كنيد .  
مهم :  سيستم تهويه مطبوع با سرد كننده R 134A كار مي كند . 

به سيستم، سرد كننده هاي ديگري نصب نكنيد .  
توجـه : تهويـه مطبـوع بـه طـور طبيعـي آب را از هـوا بوســـيله             

شلنگ هاي تخليه منشعب از واحد تهويه مطبوع كــه بـه 
نقطه اي در زير اتاقك متصلند جذب مي كند . اگــر پـس 
از توقف موتور، زير خروجي هاي شــلنگ تخليـه مقـداري 

آب جمع شده ديديد نگران نشويد .  
مهم :  در طول فصول سرد سال بخصوص، براي آنكه از روغنكاري 
مناسب سيستم مطمئن شــويد، تهويـه مطبـوع را  بـه كـار 
ــع كننـده هـاي سيسـتم، از  اندازيد. در اين گونه موارد، قط
ــطح معينـي  فعال شدن تهويه مطبوع، هنگامي كه دما از س

نزول كند جلوگيري مي كنند .  
 

شير خاموش كن هيتر  
توجه : در طول فصول گرم ، هنگــامي كـه ديگـر بـه هيـتر نيـازي 
نيست، توصيه مي شود شير خاموش كن هيتر (1) را كه در 

سمت راست و عقب موتور واقع است ببنديد .   
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اخطار 

سرد كننده اي كه در سيستم تهويه مطبوع به كار رفته است داراي 
نقطه جوش ٢٦درجه سانتيگراد و ( ١٥درجه فارنهايت ) مي باشــد . 
هرگز اجزاء سيستم تهويه مطبوع را در معرض آتش رو باز مســتقيم 
و يا حرارت بيش از حد قرار ندهيد، زيرا خطر آتش سوزي يا انفجار 
وجود دارد . هرگز هيچ يك از بخشهاي سيســتم تهويـه را قطـع يـا 
جدا نكنيد . خروج مايع سرد كننده موجب يخ زدگي مي شــود . در 

بسياري كشورها خارج كردن سرد كننده كه باعث انتشار آن در جو                 
مي شود عملي غيرقانوني است و جرم محسوب مي شود . اگر مــايع 
ــوط  سرد كننده با پوست تماس پيدا كند ، بايد عمليات درماني مرب
ــا آب  به يخ زدگي را به كار بست . محل يخ زدگي را با دست خود ي
ولرم ٣٢ تا ٣٨0C گرم كنيـد . (٩٠-١٠٠درجـه فارنـهايت ) . محـل 
مزبور را به آرامي و نه خيلي محكم باندپيچي كنيد تا پوشانده نشود 
ــا يـك دكـتر مشـورت  واز عفونت آن جلوگيري به عمل آيد . فورا ب
ــدا كنـد چشـمها را  كنيد . اگر مايع سرد كننده با چشمها تماس پي
فورا با آب سرد به مدت حداقــل 5 دقيقـه بشـوييد . فـورا بـا دكـتر 

مشورت كنيد .  
 

هواكش گردان  
ــردان (1) در سـقف نصـب شـده انـد . هـر يـك از  چهار هواكش گ
ــرم يـا  هواكش ها به طور مجزا قابل تنظيم هستند تا بتوان هواي گ
سرد را (همراه با كنترل دمنده كه فعال شده است) بر شيشه جلو يا 

پنجره هاي جانبي يا پايين اتاقك متمركز كرد .  
 راديو و ضبط صوت 

(در صورتي كه نصب شده باشد) 
اتاقك داراي دو بلندگوست كه در سقف نصــب و جـهت اسـتفاده از 
ــوان  دستگاه ضبط صوت به داخل اتاقك سيم كشي شده اند . به عن
تجهيزات ارائه شونده توسط توليد كننده يك ضبط صوت با تنظيــم 
ـــار AM/FM  (1)  در اتــاقك نصــب شــده اســت .  مـوج خودك
ــه طـور جـداگانـه بـه همـراه  دستورالعمل هاي كار با ضبط صوت ب

دستگاه ارائه مي شود .  
توجه: امكان دارد راديو با آنچه در تصوير آمده است متفاوت باشد.  

 
اخطار 

اگر آنتن خارجي بر ماشــين نصـب شـده باشـد (مثـال B يـا غـيره) 
مطمئن شويد كه آنتن طوري قرار داده شده است كه بــا سـيمهاي 

برق احتمالي در طول مسير تماس پيدا نمي كند .  
توجه : راديو تنها در صورتي كه سوئيچ استارت ماشين روي نقطه 

ــانبي قـرار داشـته باشـد فعـال      روشن يا در نقطه لوازم ج
مي شود .   
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استفاده از تلفن همراه 

جايگاه (1) در ستون B سمت راست براي تلفن همراه نصــب شـده 
است . اتصال به باتري از طريق سوكت فندك قابل دسترسي است .  

 
ساعت  

ــب شـده اسـت .  ساعت ديجيتالي نيز در ستون B سمت راست نص
سـاعت، قـابليت تنظيـم در وضعيـت ٢٤ سـاعته يـا ١٢ ســاعته را 
ــاعته ، هـر دو  داراست . براي تغيير وضعيت ساعت به نمايش ٢٤ س
ــراي  دكمه (2) و (3) را همزمان بفشاريد . هر دو دكمه را بار ديگر ب
تغيير صفحه نمايش ساعت بــه وضعيـت ١٢ سـاعته ديگربـار فشـار 

دهيد .  
براي تنظيم نمايش ساعت ، دكمه (2) را فشــار دهيـد . هـر بـار كه 
دكمه را بزنيد ، ساعت نمايش داده شده بر صفحه ١ ساعت به جلــو 
مي رود و يا در عوض مي توانيد دست خود را بر دكمه نگاه داريد تا 
صفحه نمايش هر يك ثانيه يك ساعت بــه جلـو رود . هنگـامي كـه 
ساعت مرقوم بر صفحه نمايش به زمان صحيح رسيد ، دكمه را رهــا 

كنيد .  
همين روند را با استفاده از دكمه (3) براي افزايش دقايق مرقوم بــر 

صفحه تكرار كنيد .  
 

جعبه نگهداري لوازم در اتاقك راننده  
ــب  يك جعبه نگهداري لوازم (1) با يك در لواليي در گوشه چپ عق

اتاقك واقع است . يك جا ليواني (2) نيز، در محل نصب شده است .  
 
 
 

صندلي كمك راننده يا مربي  
(در صورتي كه نصب شده باشد) 

ــي نمـايندگـي  يك صندلي تا شوي مربي / كمك راننده توسط برخ
ــالت بـاز شـده   هاي فروش قابل ارائه است . در شكل، صندلي در ح
نشان داده شده است . زمانيكه به صندلي نيازي نيســت ، آن را بـه 
پائين تا كنيد . براي تا كردن صندلي سطح روبرويي را گرفتـه آن را 
ــي  حدود mm  ١٠بلند كنيد و اهرم (1) را به راست (از سمت صندل

راننده) بچرخانيد .  
 

مهم :  صندلي تاشو فقط براي آموزش دادن راننده يا اهداف كمكي 
در نظر گرفته شده است . هرگز از آن براي جابجايي مسـافر 

استفاده نكنيد .   
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نيروده اضافي برق و  اتصال صفحه كنترل  

 
سوكت روشنايي تريلر  

(به جز مدل N آمريكا)  
يك سوكت اســتاندارد روشـنايي هفـت پيـن مخصـوص تريلـر  (1)       

ــر پنجـره عقبـي نصـب شـده  برصفحه اي واقع در خارج اتاقك ، زي
ــه در شـكل  است. محل قرار گيري سوكت مزبور ممكن است با آنچ
نمايش داده شده متفاوت باشد ،  اين امر به نوع شيرهاي كنــترل از 

راه دور نصب شده در ماشين و ساير تجهيزات بستگي دارد .  
اتصاالت سوكت به شرح زيرند :  

 
رنگ سيم / شماره پين مدار  

(تصوير شكل 24 را ببينيد)  
  L.H. راهنماي گردش به چپ

استفاده نشده است  
ارت (بدنه)  

 R.H. راهنماي گردش به راست
 R.H. چراغ پاركينگ

چراغهاي ترمز  
 L.H. چراغ پاركينگ

قرمز / سفيد                 1 
 2                        -      
سياه                          3 
سفيد / سبز                 4 
قرمز                          5 
بنفش / سبز                6 
سياه / قرمز                 7 

 
سوكت روشنايي تريلر  

(فقط مخصوص مدل N آمريكا)  
ــه اي  يك سوكت استاندارد روشنايي تريلر با هفت پين (1) بر صفح
خارج از اتاقك ، زير پنجره عقبي نصب و فراهم شده است . وضعيت 

ــده متفـاوت باشـد ،   كلي  سوكت  ممكن است باآنچه نشان داده ش
ــب شـده  اين به نوع شيرهاي كنترل از راه دور و ساير تجهيزات نص

بستگي دارد . اتصاالت سوكت به شرح زير است :  
 

ــتريكي تجـهيزات  توجه : از پين شماره 2 مي توان براي تغذيه الك
چراغ مخصوص كار نيز استفاده نمود .  

 
رنگ سيم / شماره پين مدار  

(تصوير شكل 25 را ببينيد)  
روشنايي زمين  
چراغ  پاركينگ 

 L.H. راهنماي گردش به چپ
استفاده نشده است  

 R.H. راهنماي گردش به راست
چراغ پاركينگ 

استفاده نشده است  

سياه                          1 
سياه / قرمز                  2 
قرمز / سبز                  3 
 4                     -         
سفيد / سبز                 5 
سياه / قرمز                 6 
 7                         -    
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پانل مصرف كننده هاي الكتريكي  

يك پانل مصرف كننده هاي الكتريكي در گوشه سمت راســت پـانل 
ــتريكي را  عقب، مجموعه اي از خروجي هاي مصرف كننده هاي الك

در بر گرفته است . اين خروجي ها به شرح زيرند :  
١. فندك . دكمه فندك را بطوركامل فشار دهيد تا فعــال شـود . 
ــيرون مـي آيـد و  وقتي المنت فندك به دماي مطلوب رسيد ب

براي استفاده آماده است .  
ــت ، برقـدار . بـراي تغذيـه دسـتگاه   ٢. سوكت ٨ آمپر ، ١٢ ول

كنترل ديجيتالي.  
٣. سوكت تغيير وضعيت ابزار . ايــن سـوكت بـراي روشـن يـا 
خاموش كردن نشانگر ميزان ذخيره الكتريكي دستگاه كنــترل 
ديجيتالي بوسيله يك سوئيچ نصب شده روي دستگاه در نظــر 

ــيزان ذخـيره الكـتريكي،  صفحـه     گرفته شده است . درمورد م
٤٩-٢ را ببينيد .  

٤. ترمينالهاي پيچي ، ٢٠ آمپر ، ٢ پين ، برقدار . ترمينال قرمز 
ــاز كنيـد ،  مثبت است ، ترمينال سياه منفي . پيچ ترمينال را ب
ــر وارد كنيـد ، سـپس  انتهاي لخت سيم را به سوراخ پيچ دوس

پيچ ترمينال را سفت كنيد .  
٥. سوكت ٤٠ آمپر ، ٤ پين ، برقدار  

(به بخش ٤-٧ قسمت تجهيزات الحاقي -كابل رابط مراجعه كنند ). 
 

روي پانل پانل مصرف كننده هاي الكتريكي،دو عدد پيچ (6)   براي 
نصب دستگاه كنترل ديجيتالي تعبيه شده است .  

 
محل عبوركابل رابط دستگاه كنترل ديجيتالي  

براي آنكه كــابل رابـط دسـتگاه كنـترل ديجيتـالي بـه راحتـي بـه 
تجهيزات متصل شــود ،  در پنجـره عقبـي پـاييني روزنـي در نظـر 

گرفته شده است .  
ــادي  پنجره مزبور داراي قابي مثلث شكل (2) است ، كه در حالت ع

ــت و پـايين (از سـمتي كـه  از  درون تراكتـور ديـده      در گوشه راس
مي شود ) واقع شده است .  

براي چرخاندن پنجره ، دو گيره چرخشي بااليي (1) را آزاد كنيــد و 
شيشه را باال بكشيد تا از قالبهاي نگهدارنده بيرون آيد .   
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ــانيد و آن را بـا بخـش مثلـث  صفحه شيشه اي را ١٨٠درجه بچرخ
شكل قاب (1) در باال ، گوشه چپ (از سمتي كـه از داخـل تراكتـور 
ــب (بـه سـمت چـارچـوب  ديده مي شود) و درز الستيكي رو به عق
اتاقك) تنظيم كرده ، دوباره جا بيندازيد . صفحه را بوسيله دو گيره 

نگهدارنده در جاي خود محكم كنيد .  
 
 
 
 
 
 

محل ها ديگر نصب دستگاه كنترل ديجيتالي   
چند محل ديگر براي نصب دستگاه كنــترل ديجيتـالي ، در سـمت 
راست ســتون پشـتي اتـاقك ”A“ ، همچنيـن، روي سـتون سـمت 

راست ”B “ تعبيه شده است .  
 ”A ”١٠، براي مهره هاي آلني(1) ، بر سـتونmmسه سوراخ به قطر
ــالي از پيـچ هـاي  تعبيه شده اند . براي نصب دستگاه كنترل ديجيت

آلني استفاده كنيد .  
 
 
 
 

ــتون  دو سوراخ به قطر١٠mm، با پيچ هاي سر شش گوش (1) بر س
ــد و  ”B ”واقع شده اند . پوشش پالستيكي را  از روي پيچ ها برداري

براي نصب دستگاه كنترل ديجيتالي از آنها استفاده كنيد .  
توصيه مي شود كه براي نصب دستگاه كنترل ديجيتالي ، قالبــهاي 
لواليي مناسبي بر ستون هاي” A ”يا ” ”B پيچ شود . اين امر باعث 
مي شود كه دستگاه كنترل ديجيتالي به هرسو باز شود و در نتيجـه 
دسترسي به صفحه ديجيتالي دستگاه كنــترل از داخـل و از خـارج 

اتاقك تسهيل مي شود .  
 
 
 

تميز كردن داخل اتاقك راننده  
ــايد آن را كـامال  هنگامي كه ماده نرم كفپوش اتاقك كثيف شود ، ب
ــوينده فـرو  تميز كرد . يك تكه پارچه را درون آب گرم يا محلول ش

كنيد و تا جاي ممكن آن را بچالنيد تا آب آن خارج شود .  
پوشش الستيكي كف اتاقك طوري طراحي شده اســت كـه آب بـه 
ــتيكي را  راحتي روي آن جريان يابد و از درها خارج شود . رويه الس
با احتياط بشوئيد و بگذاريد تا در جريان هواي آزاد خشك شـود . از 

نفوذ آب به زير پادري جلوگيري كنيد .   
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صندلي راننده 

 
ــر  سه نوع صندلي راننده مجهزبه سيستم تعليق بادي وجود دارد. ه
نوع از صندلي هاي مزبور در تراكتور شما نصــب شـده اسـت ،  كـه 

داراي طيف گسترده اي از امكانات مي باشد .  
پيش از كار كردن با تراكتور مهم است كــه  حتمـا  صندلـي  را  در 
راحت ترين وضعيت تنظيم كرده باشيد . تنظيم كننده هاي صندلي 
ــن ذيـل را بـه  توسط طيف خاكستري رنگي كد بندي شده اند . مت

همراه تصاوير براي دريافت جزئيات مربوط به صندلي ها مرور كنيد.  
 

صندلي تعليق هوايي - استاندارد  
 

ــام شـود كـه روي  توجه : همه تنظيمات صندلي بايد هنگامي انج
صندلي نشسته ايد .  

 
 
 
 
 
 
 
 

تنظيمات ارتفاع / وزن  
صندلي بادي استاندارد توسط برق بوسيله سيستم تعليق باد كنترل 
مي شود . براي تنظيم ارتفاع صندلي ، الزم است كه سوئيچ استارت 
ــور صندلـي را بـاال بـرد .  را بزنيد . اهرم (1) را بلند كنيد تا كمپرس
ــر ثـابت مـي شـود .  وقتي اهرم رها شود صندلي در ارتفاع مورد نظ
اهرم را براي آزاد كردن هوا و پايين آوردن صندلي بــه پـايين فشـار 

دهيد .  
 

تنظيم پشتي صندلي  
اهرم (2) را واقع در سمت چپ قاب صندلــي بلنـد كنيـد تـا مقـدار 
ــامي كـه اهـرم را رهـا  خمش پشتي به عقب را تنظيم نماييد . هنگ

كنيد در وضعيت خود ثابت مي شود .  
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تنظيم جابجايي صندلي  

اهرم (1) تنظيم چرخش صندلي را بلند كنيــد و صندلـي را بنـا بـه 
خواست خود به جلو يا عقب حركت دهيد . هنگامي كه اهرم را رها 

كنيد صندلي در وضعيت دلخواه ثابت مي شود .  
 

تنظيم چرخش صندلي  
براي تسلط به  عقب اتاقك و نواحي قابل ديد پشت تراكتور صندلي 
ــم چرخـش بـر  بايد قابليت حركت بر محور خود را دارا باشد . تنظي

صندلي به شرح زير انجام مي شود :  
الف) صندلي را در يك وضعيت  ٧درجه به سمت چپ مركز صندلي 

قفل كنيد .  
ب) صندلي را در يكي از سه وضعيت ٧درجه , ١٤ درجه و ٢١درجه 

به سمت راست مركز قفل كنيد .  
 

ــد كنيـد ،  براي حركت صندلي بر محور خود ، اهرم (2) را كمي بلن
ــامي كـه  سپس صندلي را به سمت وضعيت دلخواه بچرخانيد . هنگ

اهرم آزاد شود ، صندلي در زاويه مورد انتخاب قفل مي شود .  
 

تنظيم زاويه دسته صندلي  
چرخ عاجدار (1) واقع بر سطح زيرين هر دسته را براي تنظيم زاويه 
ــه  آن بچرخانيد تا دسته در وضعيت راحتي قرار گيرد. هنگامي كه ب
ــت  دسته ها نيازي نيست ، هر دوي آنها را مي توان به باال در وضعي

عمودي تا كرد .  
 
 
 
 
 
 
 

جيب صندلي 
ــاز راننـده در  يك جيب، براي نگهداري اسناد ساير چيزهاي مورد ني

پشت صندلي تعبيه شده است .   
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صندلي تعليق هوايي- دولوكس  

ــراي  صندلي تعليق هوايي دولوكس طيف كاملي از امكانات تنظيم ب
راحتي راننده ارائه مي دهد . المنت هاي گرمــازاي جـانبي واقـع در 
تشكچه صندلي و پشتي آن براي فراهــم كـردن آسـايش بيشـتر در 

دماي پايين در نظر گرفته شده اند .  
 

ــي بـايد در حـالي انجـام شـود كـه  توجه : تمامي تنظيمات صندل
ــت و ترمـز دسـتي كشـيده  تراكتور پارك شده و ثابت اس

شده است .  
 

تنظيمات ارتفاع / وزن 
ــاد و بـا بـرق هدايـت   صندلي تعليق هوايي دولوكس توسط تخليه ب
مي شود . براي تنظيم ارتفاع صندلي ، الزم است كه سوئيچ استارت 
ــي (1) را فشـار داده نگـهداريد تـا كمپرسـور  را بزنيد . سوئيچ غلتك
صندلي را بلند كنــد . وقتـي سـوئيچ رهـا شـود صندلـي در ارتفـاع 
دلخواه متوقف مي شود . انتهاي ســوئيچ را بـراي آزاد كـردن هـوا و 

پايين آوردن صندلي فشار دهيد .   
 

تنظيم زاويه دسته صندلي  
چرخ عاجدار (2) را واقع در سطح زيرين دســته بچرخـانيد تـا زاويه 
ــا  دسته را در راحت ترين وضعيت تنظيم كنيد . جاييكه به دسته ه
نياز نداريد ، مي توانيد آن ها را به سمت باال در حالت عمودي قــرار 

دهيد .  
 

تنظيم چرخش صندلي  
اهرم تنظيم چرخش (1) را بلند كنيد و صندلي را بنــا بـه تمـايل ،    

ــي در همـان  به جلو يا عقب حركت دهيد . با رها كردن اهرم صندل
وضعيت ثابت مي شود  .  

 
ضامن چرخش صندلي  

بعد از آنكه وضعيت حركت صندلي به جلو يا عقــب ثـابت شـد ، در 
ــي  صورتي كه ضامن چرخش صندلي  (2) باالزده شده باشد ، صندل
حركت خفيف و كنترل شده اي به جلو يا عقب خواهد داشت . ايــن 
اهرم ، به همراه سيســتم تعليـق هوايـي ، نـهايت راحتـي را هنگـام 
ــالص كـردن صندلـي از  راندن براي راننده فراهم مي كند . براي خ
وضعيت شناور آن ، محدود كننده حركت را به پايين فشار دهيد در 
حاليكه همزمان صندلي را به آرامي به جلو و عقب حركت مي دهيد 
به اين كار ادامه دهيد تا جاييكه صندلي در جاي خود قفل شود .   
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تنظيم تكيه گاه كمر  

ــپ  صندلي داراي يك تكيه گاه كمر داخلي است كه بوسيله يك پم
(1) واقع در سمت چپ صندلي فعال مي شود . فشردن پــي در پـي 

ــه گـاه كمـر را برجسـته تـر               پمپ فشار را باال مي برد و قسمت تكي
مي كند . با فشار دادن دكمه آزادسازي هوا (2) فشار پايين مي آيد 

و قسمت كمر به حالت قبلي خود باز مي گردد .  
 

جيب صندلي  
يك جيب ذخيره براي اسناد وغيره در پشــت صندلـي تعبيـه شـده 

است .  
 
 
 

تنظيم چرخش صندلي  
براي تسهيل مشاهده ابزاري كه به پشت تراكتور وصل مــي شـوند ، 
صندلي قابليت چرخش بر محور خود را داراست . تنظيم چرخش بر 

محور به شرح ذيل است :  
الف) هر وضعيتي بين ٧درجه به چپ تا ٢١درجه به راســت ازمركـز 

را قفل كنيد .  
 

ــي ، دسـتگيره (1) را كمـي بـه سـمت عقـب  براي چرخاندن صندل
حركت داده صندلي را به وضعيت دلخواه بچرخانيد . وقتي اهرم رها 
ــر قفـل خواهـد شـد . دسـتگيره را  شود ، صندلي در زاويه مورد نظ
كامال به سمت عقب حركت دهيد تا آن را به وضعيت چرخــش آزاد 

درآوريد .  
 

دامپر تعليق صندلي  
ــه سـمت عقـب) بچرخـانيد تـا  پيچ (2) را در جهت عقربه ساعت (ب
صندلي نشيمن هنگام رانندگي حركت  نرمتري  داشته  باشد . اگــر 
مي خواهيد صندلي در حالت محكم تري قرار گيرد پيــچ را خـالف 

جهت ساعت بپيچانيد  .   
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تنظيم زاويه خمش پشتي  

اهرم (1) را واقع در سمت  چپ  قاب  صندلي  بلند كنيد  و  مقدار 
خم شدگي پشتي به عقب را تنظيم نماييد . پشــتي بـا رهـا كـردن 

اهرم در وضعيت خود ثابت مي شود .  
 

افزايش حجم تشكچه صندلي  
براي آنكه صندلي براي هر راننده با هر قدي مناســب باشـد ، طـول 
ــد  تشكچه تا mm ٤٠ (٢/٤ينچ) قابليت افزايش دارد . اهرم (2) رابلن
كنيد و تشكچه را بنا به تمــايل بـه جلـو يـا عقـب حركـت دهيـد . 
تشكچه در صورت رها كردن اهرم در وضعيت خود ثابت مي شود .  

 
شيب تشكچه  

زاويه شيب تشكچه قابل تنظيم در سه وضعيت مي باشد . اهرم (3) 
را بلند كنيد و جلوي تشكچه را به باال يا پايين بكشيد يا هل دهيد. 
(بر اساس نياز) تشكچه  با  رها  كردن  اهرم  در  وضعيــت مطلـوب 

قفل مي شود .  
 

تكيه گاه پشت سر 
صندلي دولوكس  داراي  يك تكيه گاه پشــت سـر  (قسـمت بـاالي 
پشتي) مي باشد . اين تكيه گــاه قـابل تنظيـم در حـالت افقـي يـا 
ــه بـاال  عمودي است. براي تنظيم ارتفاع ، صفحه نگهدارنده (1)  را ب
ــر را بـه پـايين  بكشيد . براي كاهش ارتفاع باالي تكيه گاه پشت س
بكشيد . اهرم (2) را بلند كنيد و تكيه گاه را بنا به نياز خود به جلــو 

يا عقب حركت دهيد.  
ــراي  تنظيمات تكيه گاه در چهار وضعيت ميسر مي باشد . اهرم را ب

قفل كردن تكيه گاه در وضعيت مورد نظر رها كنيد .  
 
 

المنت گرمازا (در صورتي كه نصب شده باشد)  
المنت هاي گرمازا در صندلي با يك سوئيچ دو  حركته  (1) كنـترل 
مي شوند ، كه در چپ دسته ها واقع شده اســت . فشـردن قسـمت 
پايين سوئيچ المنت ها را فعال  و گرم  مي كنــد .  بـراي  خـاموش 
ــد . هنگـامي كـه  كردن المنت ها قسمت باالي سوئيچ را فشار دهي
المنت ها فعال هستند ، دماي آنها توسط سنسورهاي داخلــي واقـع 

در درون صندلي كنترل مي شود .   
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كمربند ايمني 

 
اخطار 

ــك اتـاقك ايمنـي و كمربنـد ايمنـي جمـع  تراكتور شما مجهز به ي
ــه تراكتـور شـما داراي اتـاقك ايمنـي  شونده مي باشد . در صورتيك
ــور مجـهز  است ، هميشه از كمربند ايمني استفاده كنيد . اگر تراكت

به اتاقك ايمني نيست از كمربند ايمني ديگري استفاده نكنيد .  
 

براي بستن كمربند ايمني ، آن را از قرقره بيرون بكشيد و زبانـه (1) 
را به داخل تا انتهاي سگك (2) فشار دهيد ، تا جائيكه يك صــداي 
كليك شنيده شود . در اين حالت كمربند جــا افتـاده اسـت . بـراي 
بازكردن كمربند ، دكمه آزاد كننده (3) را واقع بر روي سگك فشـار 

دهيد و زبانه را از سگك خارج كنيد .  
 

ــواد  كمربنـد را مـي توانيـد بـا آب و صـابون پـاكيزه بشـوئيد . از م
ــتفاده  شيميايي حالل ، سفيدكننده يا هر محلول شيميايي ديگر اس
نكنيد ، زيرا اين مواد بافت ارتجاعي كمربند را سست مي كنند . اگر 
ــاي كلـي  در كمربند آثاري از پوسيدگي ، نخ نما شدگي يا آسيب ه

ديديد حتما آن را تعويض كنيد .   
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ترمز دستي ، گاز دستي و پدال گاز  

 
ترمز دستي  

ــه شـده اسـت .  اهرم ترمز دستي در سمت چپ صندلي راننده تعبي
براي كشيدن ترمز دستي ، اهرم را بــه بـاال بكشـيد . بـراي خـالص 
ــيد و همزمـان دكمـه  كردن آن ، اهرم را كمي به باال و به جلو بكش

(1) روي انتهاي اهرم را فشار دهيد و اهرم را كامال بخوابانيد .  

 
ــرم كـامال  مهم : پيش از حركت دادن ماشين مطمئن شويد كه اه

خالص شده است .  
 
 
 

گاز دستي  
اهرم گاز دستي (1) دور موتور را كنترل مي كند . اهــرم را بـه جلـو 
بكشيد تا دور موتور را تدريجا افزايش دهيد . آن را به عقب بكشــيد 

تا از دور موتور كاسته شود .  
 
 
 
 
 
 
 
 

پدال گاز  
از پدال گاز (1) مي توان مستقل از گاز دستي براي كنـترل سـرعت 
ــدگـي  تراكتور استفاده كرد . توصيه مي شود از پدال گاز هنگام رانن

در بزرگراه استفاده كنيد .  
 

ــور تـا انـدازه اي كـه  توجه : وقتي پدال گاز رها شود : سرعت موت
ــن شـده كـاهش مـي يـابد . هنگـام  توسط گاز دستي تعيي
ــدال گـاز ، گـاز دسـتي را در سـرعت متوسـط  استفاده از پ

تنظيم كنيد . (اهرم كامال به جلو حركت كرده است) .  

 44
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پدال ترمز 

 

اخطار 
در تراكتورهاي چهارچرخ  محرك ، محور جلو هنگــامي كـه هـر دو 
ــير مـي شـود تـا هـر  پدال ترمز همزمان عمل كنند خود بخود درگ
ــه ترمـز  چهارچرخ را متوقف كند . بعالوه شما مي توانيد چند صفح
ــه كـار  در جلو نيز داشته باشيد . هر سيستمي كه در تراكتور شما ب
ــاال  رفته باشد ، شما بايد از كارآيي مطلوب ترمز هر چهار چرخ كه ب
بردن ترمز ماشين شما را تحت تاثير قرار مــي دهنـد آگـاه باشـيد . 
ــل  هنگام ترمزهاي ناگهاني يا سخت ، مراقبت هاي مناسب بايد بعم

آيد .  
 

ترمزها بوسيله دو پدال پايي (2) و (3) فعال مي شوند .مــي تـوان از 
ــچ و خـم  آنها مستقل از يكديگر استفاده كرد تا در مكان هاي پر پي
چرخش مطلوب ماشين حاصل شود يا مي توان بــه همـراه يكديگـر 
آن ها را درگير نمود تا توقف طبيعي ماشين انجام شود . هنگام كار 
در محوطه يا زمين  ، پدالهاي ترمز را مي توان بدون قفل رها كرده 

ــي زيـاد دو پـدال بـه يكديگـر ، همچنـان      به هرحال ، بدليل نزديك
مي توان هر دو ترمز را هنگام نياز با هم به كار برد .  

ــته بـه اينكـه در چـه كشـوري باشـيد ، تراكتـور شـما               توجه : بس
مي تواند يك ضامن خودكار خود قفل شونده بــراي پـدال 

داشته باشد .  
 

اخطار 
براي ايمني خود ، هميشه دو پدال را هنگام حركت در سرعت هاي 
انتقالي يا در صورتيكه هر نوع تريلر به تراكتور شما متصل است ، بـا 
ــا هـم ، پيـچ (2) را بـه  يكديگر قفل كنيد . براي قفل كردن پدالها ب
سمت راست حركت دهيد تا سوراخ واقع در ميله پدال سمت راست 
را درگير كنيد ، سپس انتهاي قالبدار (1) را آنچنان كــه نشـان داده 
شده به پايين فشار دهيد تا ميله پدال سمت چپ نيز درگير شود . 

 

ــتم  مـهم :  در مدلـهاي TM175 و TM190 ترمزهـا توسـط سيس
هيدروليك تقويت مي شوند . در حالتي كه موتور خاموش 
ــا بـا كمـي فشـار  است ، ترمزها همچنان كار مي كنند ام

بيشتر بر پدالها . 
پدال اينچي / پدال كالچ  

وقتي پدال كالچ (1) فشــار داده مـي شـود محـرك ميـان موتـور و گـيربكس از 
حركت مي ايستد .  

گيربكس فرمان مكانيكي 
ــور بـه چرخـهاي هدايـت كننـده هنگـام  از پدال به آرامي براي انتقال قدرت موت
ــتر  حركت يا هنگام دنده عوض كردن استفاده كنيد . براي آگاهي از جزئيات بيش

بعدا بخش گيربكس را در اين قسمت مطالعه كنيد .   
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گيربكسهاي با فرمان برقي- مكانيكي ، محـدوده اي  

و تمام اتوماتيك   
ــچ و خـم يـا در  از پدال براي كنترل حركت تراكتور در مناطق پرپي
مواردي كه ابزار جانبي به تراكتور متصلنــد اسـتفاده كنيـد . بخـش 
ــه  گيربكس را در همين قسمت براي آگاهي از جزئيات بيشتر مطالع

كنيد .  
توجه : اگر تراكتور بيش از 30 ثانيه بدون حركت بماند در حاليكه 
ــار مـي كنـد ، پيـش از آنكـه  كنترلها خالصند و موتور ك
محركها دوباره فعال شوند و حركــت ماشـين انجـام شـود 

بايد پدال كالچ درگير شود .  
ــوان  توجه : براي جلوگيري از آسيب ناگهاني ، از كالچ هرگز به عن

جاي پا براي استراحت دادن پاي خود استفاده نكنيد .  
 

كنسول تجهيزات 
ــاي مختلـف را كـه در  متن ذيل طرز استفاده كنترل ها و سوئيچ ه

كنسول تجهيزات و ستون فرمان واقعند نشان مي دهد .  
كنترل شيشه شور و برف پاكن پنجره عقب  

هنگامي كه سوئيچ استارت روشن مي شود ، سوئيچ اهرمــي نـيز از 
داخل روشن مي شود . سمت چپ سوئيچ اهرمي (1) را كمي فشــار 
ــد . بـا فشـار  دهيد تا برف پاكن عقب را در حالت متناوب فعال كني
دادن سوئيچ تا انتها ، برف پــاكن و شيشـه شـور فعـال مـي شـود . 
سوئيچ فنري است و در صورتيكه رها شود به  وضعيت بــرف پـاكن 

روشن باز مي گردد .  
سمت راست سوئيچ را فشار دهيد تا برف پاكن خاموش شود .  

كنترل شيشه شور و برف پاكن شيشه جلو  
بازوي كنترل (1) در سمت راست ستون فرمان ، برف پاكن شيشــه 
ــتارت ، كنـترل را  جلو را كنترل مي كند . با روشن شدن سوئيچ اس
ــرار گـيرد و بـرف پـاكن در  به عقب حركت دهيد تا در وضعيت 1 ق
ــه را هـر  حالت متناوب به كار افتد . در اين حالت برف پاكن ؛ شيش
پنج ثانيه يكبار تميز مي كند . كنترل را بيشــتر بـه عقـب حركـت 
ــيرد ، و در نتيجـه در دوميـن سـرعت  دهيد تا در وضعيت 2 قرار گ
مورد نظر براي برف پاكن كه آهسته تر است قرار مي گيرد . كنترل 
را كامال به عقب ببريد و در وضعيت 3 قرار دهيد تــا بـرف پـاكن در 
سرعت باالتر خود به كار افتد . انتهاي كنترل را فشــار دهيـد تـا در 

وضعيت 4 يعني فعال شدن شيشه شور برقي قرار گيرد .  
توجه : هر دو شيشه شور جلو و عقــب (در صورتيكـه نصـب شـده 
ــد .  باشد) در مركز قاب اتاقك ، دقيقا زير سقف واقع شده ان
در نازل جت هاي شيشه شور سوزني وارد كنيد تا زاويـه آن 

را تعيين نماييد .   
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سوئيچ استارت  

سوئيچ استارت (2) دستگاه  ترمو استارت  و  استارت  سرد  را فعال 
مي كند و موتور را روشن مــي نمـايد . روشـن كـردن موتـور را در 

صفحه ٤-٣ببينيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهرم ضامن ستون فرمان  
ستون فرمان توسط رها كردن اهرم ضامن (1) زاويـه  دار  و  يـا بـه 
صورت تلسكوپي باز ياجمع مي شود . غربيلك يا ستون فرمان را بـه 
ــار  راحت ترين وضعيت آن حركت دهيد و اهرم ضامن را به جلو فش

دهيد تا ستون فرمان قفل شود .  
 

ــتاتيك  مهم : تراكتور شما مجهز به فرمان تمام اتوماتيك هيدرواس
است . هرگز فرمان در حالت قفل شــده كـامال بـه چـپ يـا 

كامال به راست (چرخها جلو نقاط ايســت فرمـان را) بمـدت  
ــن  بيش از ١٠ ثانيه نگاه نداريد . در صورت بي توجهي به اي

امر اجزاي سيستم فرمان آسيب خواهند ديد .  
 

سوئيچ چراغهاي خطر(فالشر)  
سمت چپ سوئيچ (1) را فشار دهيد تا همــه چـراغ هـاي راهنمـاي 
ــراغ  سـوئيچ نـيز بـه همـراه  تراكتور بطور همزمان روشن شوند . چ

راهنماها روشن مي شود .  
 

سوئيچ چند منظوره  
سوئيچ  اهرمي (2) در تصوير (55) با جزئيات نشان داده شده است . 
ــع اسـت ، بـوق و  سوئيچ مزبور ، كه در سمت چپ ستون فرمان واق

چراغ هاي راهنماي تراكتور را به كارمي اندازد .   
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سوييچ چند منظوره (ادامه) 

اهرم را به جلو به موقعيت (1) حركــت دهيـد تـا چـراغ هـاي بغـل 
تراكتور و چراغهاي ادوات آن روشن شوند . اهرم را بچرخــانيد و در 
وضعيـت 2 قـرار دهيـد تـا نورافكـن هـاي تراكتـور روشـن شـوند . 
هنگاميكه نورافكن ها روشن باشند اهرم را بــه پـايين (وضعيـت  3) 
ببريد تــا چـراغ اصلـي روشـن شـود ، سـپس اهـرم را بـاال بكشـيد 
ــه بـاال بكشـيد  (وضعيت 4) تا نور باال تابانيده شود . اهرم را بيشتر ب
(وضعيت 5) تا چراغهاي اصلي نور جلو را روشن كنيد . نور جلــو بـه 
ــا آنـها خـاموش يـا  همراه چراغهاي تراكتور عمل مي كند و همراه ب

روشن مي شود .  
ــه وضعيـت  6  براي كار با راهنماي سمت راست ، اهرم را به جلو ، ب
ــه عقـب ، بـه وضعيـت 7 كشـيده شـود ،  حركت دهيد . اگر اهرم ب
راهنماي سمت چپ به كار مي افتد . چراغهاي نشــانگر (انديكـاتور) 
راهنما برروي پانل ادوات نيز هنگام فعال شدن چــراغ هـاي راهنمـا 
روشن مي شوند . در صورتيكه چراغهاي نشانگر در عرض 40 ثانيــه 

خاموش نشوند، يك زنگ اخطار به صدا درمي آيد .  
 

ــوئيچ اسـتارت روشـن باشـد  توجه : راهنماها فقط در صورتيكه س
عمل مي كنند .  

 
انتهاي اهرم (8) را فشار دهيد تا بوق به صدا درآيد .   
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پانل هاي تجهيزات آنالوگ و آنالوگ / ديجيتال  

 
بسته به نوع و مدل و ويژگيهاي تراكتور ، دو نوع پانل آنالوگ وجود 
دارد. شكل 56 يك نوع پانل ادوات آنالوگ را نشان مي دهــد . نـوع 
ــااليي  آنالوگ / ديجيتال در تصوير 57 نشان داده شده است. بخش ب
ــراغ رنگـي (1) اسـت كـه اطالعـاتي  هر دو پانل ادوات شامل 21 چ

ــا اخطارهـايي دربـاره عملكـرد نـامطلوب سيسـتم       درباره طرز كار ي
مي دهند .  

ــتند .  هر دو پانل ادوات داراي سه نسخه آنالوگ (3) , (2) و (4) هس
ــگر  پـانل تصويـر شـده در شـكل 57 ، بـه عـالوه داراي يـك نمايش
ــه همـراه دو چـراغ اضافـه  كريستال مايع (LCD) در سمت راست ب

اخطار دهنده مي باشد .  
ــهاي  اين ادوات و محدوده نمايشگر كريستال مايع هنگامي كه چراغ
ــيز مجـهز بـه  تراكتور فعال هستند ، روشن مي شوند . پانل ادوات ن

سيستم صوتي اخطار دهنده است .  
 

گيج ها  
گيج دماي مايع خنك كننده موتور  

ــا (2) درجـه حـرارت مـايع خنـك كننـده موتـور را نشـان              گيج دم
ــور روشـن اسـت نشـانگر گيـج  وارد  مي دهد . اگر هنگامي كه موت
بخش راست گيج (قرمز) بشود ، موتور را متوقف كنيد و دليل نقص 

را بيابيد .  
 

گيج سوخت  
گيج (3) سطح سوخت موجود در مخازن را نشان مــي دهـد و تنـها 

در صورتيكه سوئيچ استارت روشن باشد فعال مي شود .  
 

دستگاه ثبت  
دستگاه ثبت (4) شامل يك ساعت نگار و يك ساعت نگار (تاخومتر) 
ــت  است . ساعت نگار تعداد ساعاتي را كه تراكتور كار كرده است ثب
مي كند . ساعتهاي ثبت شده بايد به عنوان راهنمايي بــراي تعييـن 

سرويسهاي دوره اي تراكتور در نظر گرفته شوند .  
ــر دقيقـه معيـن مـي كنـد . هـر  ساعت نگار تغييرات موتور را در ه
عالمت روي صفحه مدرج ١٠٠دور در دقيقــه را نشـان مـي دهـد . 
بنابراين وقتي نشانگر ٢٠ را نشان دهد موتــور ٢٠٠٠ دور در دقيقـه 

كارمي كند .  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت  سه عالمت P.T.O بر صفحه مدرج ساعت نگار وجود دارد . عالم
ــه P.T.O سـرعتي معـادل  سفيد ’540‘ سرعت موتور را در حدي ك
ــگ  ‘٥٤٠’ دور در دقيقه را داشته باشد نشان مي دهد . نماد زرد رن

ــرعتي معـادل ‘٥٤٠’  ’540‘ سرعت موتور را در حدي كه P.T.O س

ــان        دور در دقيقـه در دامنـه  اقتصـادي (E 540) داشـته باشـد نش
مي دهد.  

 
 P.T.O نماد ســفيد رنـگ ’1000‘ سـرعت موتـور را در حـدي كـه

١٠٠٠ دور در دقيقه سرعت داشته باشد نشان مي دهد .   
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چراغهاي نشانگر و اخطار   
٢١ چراغ رنگي اطالعاتي در باب نحوه كار ماشين ارائه مي دهند يــا 
ــن چراغـها در  در موارد نقص عملكرد سيستم ، اخطار مي دهند . اي
ــدن آنـها بـا صـداي اخطـار  هر دو پانل ادوات مشتركند و روشن ش

دهنده يا غير اخطار دهنده همراه خواهد بود .  
بوق هاي اخطار را در صفحه ٣٦-٢ ببينيد .  

عملكرد چراغها به شرح زير است : 
 

رديف باال – چپ به راست  
١. سطح مايع خنك كننده – چراغ روشــن نشـان مـي دهـد كـه 
سطح مايع خنك كننده زيــر سـطح مطلـوب اسـت . موتـور را 
متوقف كنيد و علت را بيابيد .  بخش نگــهداري (بخـش ٤) را 

ببينيد .  
ــن  ٢. فشار روغن موتور – چراغ روشن نشاندهنده فشار پايين روغ

است . موتور را متوقف كنيد و علت را بيابيد .  
ــان مـي دهـد كـه آلترنـاتور شـارژ     ٣. آلترناتور – چراغ روشن نش

نمي كند .  
٤. تصفيه كننده هوا – چراغ روشن نشــان مـي دهـد كـه تصفيـه 
ــدود مـي باشـد .  كننده مسدود شده است يا بخشي از آن مس
تراكتور را متوقف كنيد و تصفيه كننده هوا را براي جلـوگـيري 

از آسيب ديدن موتور سرويس نماييد .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــود كــه  ٥. ترمـو اسـتارت – ايـن چـراغ، وقتـي روشـن مـي ش
ترمواسـتارت توسـط سـوئيچ اسـتارت فعـال شـود . اســـتارت          

به موتور را در صفحه ٤-٣ ببينيد .  
ــد چـراغ  ٦. ترمز پارك – در حاليكه سوئيچ استارت زده شده باش

روشن نشان مي دهد كه ترمز پارك درگير شده است .  
 

اگر سوئيچ استارت خاموش باشد و ترمز پارك درگير نشــده باشـد ، 
يك بوق اخطار به طور متوسط تا دو دقيقه يا تا زمانيكه ترمز گرفته 

شود به صدا درخواهد آمد .  
 

اخطار 
براي جلوگيري از آسيب شــخصي ، هميشـه پيـش از تـرك كـردن 

صندلي نشيمن تراكتور ترمز پارك را درگير كنيد .  
 

ــن چـراغ، در صورتيكـه آب درون سـوخت  ٧. آب در سوخت – اي
ــد  وجود داشته باشد روشن خوهد شد . تراكتور را خاموش كني
ــتم  و فيلترهاي سوخت را براي جلوگيري از آسيب ديدن سيس

انژكتوري سوخت سرويس نماييد .  
٨. مسدود شدن فيلتر روغن گيربكس – روشن بودن چراغ  همراه 
ــد كـه فيلـتر يـا فيلترهـاي روغـن  با صداي بوق نشان مي ده
گيربكس مسدود شده انــد يـا قسـمتي از آنـها مسـدود اسـت. 
موتور را خــاموش كنيـد و فيلترهـا را سـرويس نمـاييد تـا بـه 

گيربكس آسيبي نرسد .   
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نشانگر و چراغهاي اخطار دهنده (ادامه)  
ــد  ٩. فشار روغن گيربكس پايين است -چراغ روشن نشان مي ده
كه فشار روغن مدار روغنكاري گيربكس پايين است . موتــور را 

خاموش كنيد و علت را بيابيد .  
ــپ CCLS – چـراغ روشـن نشـان       فقط تراكتورهاي داراي پم

ــه  مي دهد كه ورودي پمپ شارژ و فيلترهاي فشار بخشي يا ب
تمامي مسدود هستند ، و باعث فشار پمپ پايين شده اند. هر 
چه زودتر تراكتور را ســرويس كنيـد ، درنـهايت بعـد از يـك 

ساعت كار پس از يافتن نقص .  
١٠. فشار هواي ترمز تريلر – چراغ روشن نشان مي دهد كــه فشـار 

هواي ورودي به مدار ترمز پنوماتيك (بادي) تريلر پايين است .  
ــط ايتاليـا) چـراغ روشـن                فشار روغن هيدروليك ترمز تريلر (فق

ـر  مي شود تا نشان دهد كه فشار روغن ورودي به مدار ترمز تريل
هيدروليك پايين است .  

 
توجه كنيد : در صورتيكه چراغ اخطار ترمز تريلر شروع به چشمك 
زدن كند ، (فقط ايتاليا) ترمزهاي تريلر خود بــه خـود 

درگير مي شوند .  
رديف پاييني – چپ به راست  

ــيگنال گـردش بـه  ١١. شاخص گردش به چپ – چراغ به همراه س
چپ تراكتور روشن مي شود .  

١٢. سيگنال گردش تريلر – چراغ به همــراه سـيگنالهاي چرخـش 
تريلر / تراكتور – در صورتيكه تريلري به تراكتور وصل باشــد – 

روشن مي شود .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٣. سـيگنال گـردش تريلـر – چـراغ بـه همـراه سـيگنال گــردش  
تراكتور/ تريلر روشن ميشود ، البته در صورتيكه تريلــر ديگـري 

به تراكتور متصل باشد .  
ــي چراغـهاي تراكتـور بـه چـراغ اصلـي  ١٤. چراغ اصلي جلو – وقت

سوئيچ شده باشند اين چراغ روشن ميشود .  
ــن چـراغ، وقتـي كـه ديگـر چراغـهاي  ١٥. چراغهاي پاركينگ – اي

تراكتور روشن باشند روشن خواهد شد .  
١٦. نشانگر محرك هاي ’Hi‘ – اين چراغ، براي نشان دادن اينكــه 

گيربكس در وضعيت ’Hi‘ درگير است روشن مي شود. 
 (فقط در گيربكس هاي با فرمان مكانيكي – برقي )  

١٧. نشانگر محرك ’Lo‘ – ايــن چـراغ، در صورتيكـه گـيربكس در 
ــــي شـــود.               محــرك ’Lo‘ قــرار گرفتــه باشــد روشــن م

(فقط در گيربكس هاي با فرمان مكانيكي – برقي )  
ــي ديفرانسـيل چرخـهاي جلـو  ١٨. دو ديفرانسيل – اين چراغ، وقت

درگير شده باشد روشن مي شود .  
١٩. قفل ديفرانسيل – چراغ وقتي قفل هاي ديفرانسيل فعال شوند 
ــو و قفـل ديفرانسـيل عقـب در  روشن مي شود . قفل تراي جل

صفحه ٩٩-٢را ببينيد .  
٢٠. چراغ روشن نشان مي دهد كه سطح روغن ترمز / كالچ پــايين 

است . موتور را خاموش كنيد و علت را بيابيد .  
٢١. نشانگر گردش به راست – چراغ به همراه زنگ اخطــار گـردش 

به راست تراكتور فعال مي شود .   
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  (LCD) نمايشگر كريستال مايع

 
پانل سمت راست به دو نمايشگر مجزا تقسيم مي شود ، كه هر يك 
داراي چراغ اخطار و LCD هستند تمامي نمايشگرها براي اطــالع از 
چگونگي عملكرد آنها در حالت فعال نشان داده   شــده انـد . متـن 

ذيل را ببينيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمايشگر ديجيتال بااليي  
وقتي P.T.O در حال عمل كردن است ، فلش (2) به سمت عالمــت 
P.T.O اشاره مي كند . يك نمايشگر عــددي ديجيتـال (1) كـه دور 

شفتP.T.O  عقب را نشان ميدهد، در زير، پديدار مي شود . درباره 
P.T.O رجوع كنيد به صفحه ١٢-٣.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر تراكتور شما مجهز به كنترل الكترونيك خيش (EDC)  اســت ، 
ــد . فلـش  هنگامي كه P.T.O غير فعال باشد نمايشگر تغيير مي كن
(1) به ســمت نمـاد اتصـال سـه نقطـه اي اشـاره مـي كنـد . عـدد 

ــت آن) را  ديجيتـالي  (2) وضعيـت اتصـال سـه نقطـه اي (و موقعي
ــا' ٩٩’ (نـهايت ارتفـاع  بوسيله اعداد از ‘٠’ (وضعيت كامال پايين) ت
ممكن براي بلند كردن) نشان مي دهد . نمايشگر همچنين كدهـاي 
ــد . دربـاره كنـترل الكـترونيك خيـش  نقص EDC را نشان مي ده

(EDC)  صفحه ٥٠-٣ را ببينيد .   
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  ٣٣-٢

 
نمايشگر ديجيتال بااليي (ادامه) 

اگر تراكتور شما مجهز به گيربكس با فرمان برقي – مكانيكي اسـت،  
ــص در گـيربكس را  صفحه نمايش بااليي به طور خودكار كدهاي نق
ــه سـمت نمـاد دنـده  هم نشان خواهد داد . فلش (1) پديدار شده ب
اشاره مي كند . كد نقص (2) نمايش داده مي شود و چــراغ اخطـار 
عملكرد نامطلوب روشن مي شود . در صورت بروز چنيـن عالئمـي ، 

با نمايندگي مجاز خود مشورت كنيد .  
 
 
 
 
 

نمايشگر ديجيتال پاييني  
ــت  چراغ اخطار آزاد شدن قالب (1) وقتي روشن مي شود كه موقعي
ــت .  اتصال سه نقطه اي با اهرم كنترل باالبر هيدروليك مماس نيس

كنترل الكترونيك خيش در صفحه ٥٠-٣ را ببينيد .  
 

 km/h ( مايل در ساعت) ياMPH تصويري دائم از سرعت باالبر ، در
(كيلومتر در ساعت) ، بر صفحه نمايشگر (2) ظاهر مي شــود . ايـن 
ــر واحـد كنـترل الكـترونيك  تصوير با استفاده از سوئيچ هاي واقع ب

واقع در پنجره سمت راست قابل تغيير است .  
 
 
 

براي تغيير MPH به كيلومتر در ساعت  
ــه لمسـي قفـل ديفرانسـيل  سوئيچ استارت را بزنيد در حاليكه دكم

دستي (1) را پائين نگاه داشته ايد .  
 

ــاعت بـه MPH (مـايل در  براي تغيير كيلومتر در س
ساعت) 

ــهارچـرخ  سوئيچ استارت را بزنيد در حاليكه دكمه لمسي محرك چ
دستي (2) را پايين نگهداشته ايد .  

 
توجه : صفحات مزبور در واحد مديريت الكترونيك (EMU) توليــد 
ــدي بـا سـه صفحـه لمسـي  شده اند  . بعضي مدلها تنها داراي واح
هستند ، اما دو صفحه پاييني همچنان جهت تغيير مايل در ســاعت 

ــالعكس ، مطـابق تعريـف بـاال، اسـتفاده      به كيلومتر در ساعت و يا ب
مي شوند .   
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  ٣٤-٢

 
چراغ اخطار وقوع عيب 

 
ــدار الكـترونيك ،  در حوادث ناگهاني مانند بروز نقص فني در يك م
چراغ اخطار وقوع عيب  (1) براي حدود ٥ ثانيه به همــراه يـك كـد 
نقـص كـه در يكـي از نمايشـگرهاي  (2) يـا  (3) پديـدار ميشــود 

چشمك ميزند . با نمايندگي مجاز خود مشورت كنيد . 
 

چراغ اخطار وقوع عيب 
 

براي تعيين محل بروز عيب ، يكــي از سـه فلـش (2) , (1) يـا (3) 
ــب را  چشمك مي زنند . نماد باالي هر فلش محدوده اصلي بروز عي

به ترتيب زير نشان مي دهد :  
 

١. سيستم باالبر هيدروليك 
٢. گيربكس  

٣. هر گونه عملكرد واحد مديريت (كنترل) الكترونيك  
     (P.T.O ، قفلهاي ديفرانسيل FWD و غيره ) 

 
 

 (LCD) توجه: كدهاي نقص نشان داده شده بر نمايشگر كريسـتال
نشان دهنده وضعيــت غـير طبيعـي كـار ماشـين هسـتند. 
بنابراين به محض نمايش آنها تراكتور بايد متوقف شود . كد 
ــود يـا موتـور  نقص و چراغ خطر تا زمانيكه نقص برطرف ش
خاموش گردد همچنان روشن باقي مــي مـانند . در صـورت 
بروز چنين وضعيتي ، تراكتور نيازمند بــازبيني نمـايندگـي 

مجاز شماست .  
 

توجه : هر بار كه سوئيچ استارت زده مي شود ، چراغ اخطار نقص 
در سيستم و كد نقص براي مدت كوتاهي پديدار مي شوند.  
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  ٣٥-٢

 
پانل نمايشگر ديجيتال  

ــده اسـت كـه همـه  پانل نمايشگر ديجيتال در حالتي نشان داده ش
عالئم نمايش داده شده اند . بخش بااليي شامل ٢١ چراغ رنگي (3) 
ــوه عملكـرد يـا اخطارهـايي در بـاب  است كه اطالعاتي در مورد نح

اشكال عملكرد سيستم مي دهند .  
 

١٣ دكمه انگشتي انتخابگر (5) در خطي در امتداد انتهاي پانل قرار 
ــاي  گرفته اند . لمس اين دكمه ها نمايش اطالعات درباره عملكرده
گوناگون تراكتور را كه در سه نمايشــگر LCD پديـدار مـي شـوند ، 

فعال مي كند .  
ــده اسـت . لمـس  نمايشگر سمت چپ (1) در فرم ستوني تنظيم ش
دكمه مناسب و درست باعث نمــايش اطالعـات بـه صـورت نمـودار 
ستوني درباره دماي خنك كننده موتور سطح سوخت و فشار روغـن 

موتور مي شود .  
 

پانل اصلي مركزي (2) در بر گيرنده نمايشــگر LCD چنـد منظـوره 
است كه توسط دكمه هاي تعيين عملكرد فعال مي شود . فهرسـتي 

از تيترهاي عملكردهاي زير بر نمايشگر پديدار خواهد شد .  
 

•  دور موتور (دور در دقيقه) 

•  تعداد ساعات كار موتور (زمان دقيق كار)  

  MPH يا km/h سرعت بارگيري تراكتور برحسب  •

•  دور P.T.O (دور در دقيقه) 

•  وضعيت باتري (به ولت) 

•  نسبت دنده انتخاب شده (فقــط گـيربكس بـا  فرمـان برقـي-

مكانيكي ) 
ــاب (مدارهـاي تراكتـور و گـيربكس – در  •  كدهاي نقص خطا ي

ــروز نقـص خودبخـود نمـايش داده خواهـد شـد ) بـا  صورت ب
نماينده مجاز خود مشورت كنيد .  

 
عالوه بر نمايش فهرست وار ، دور موتور دائما به شكل نمودارستوني 
بر باالي نمايشگر اصلي نشان داده خواهد شد . يك اخطار به شــكل 
منظم در نمايشگر ظاهر خواهد شد تا به شخص كاربر يادآوري كند 

ـــدي تراكتــور طبــق برنامــه ضــروري اســت .                   كـه سـرويس بع
(صفحه ٤٤-٢) را ببينيد .  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اطالعات فراهم شده توســط نمايشـگر عمليـاتي  تراكتـور در پـانل 
سمت راست (4) نمايش داده مي شود . مطالب نمــايش داده شـده 

عبارتند از :  
•  حالت فعال قالب  (فقط كنترل الكترونيكي خيش)  

•  موقعيت قالب (فقط كنترل الكترونيكي خيش) 

•  از كار افتادگي قالب  (فقط كنترل الكترونيكي خيش) 

•  تخمين زن سطح شخم شده در ساعت (به جريب يا هكتار) 

•  مجموع سطح شخم شده (به جريب يا هكتار)  

•  لغزش چرخ (%) – جزو امكانات اختياري  

ـترونيكي  •  كدهاي خطا ياب سيستم هيدروليك (فقط كنترل الك

خيش)  
•   با نمايندگي مجاز خود مشورت كنيد .  

 
بعضي از نقص هاي عملكردي تراكتور با زنگ هاي اخطار عــالوه بـر 
 LCD چراغهاي اخطار و كد چشــمك زن نقـص فنـي بـر نمايشـگر

همراه مي شوند . 
 

وقتـي سـوئيچ اسـتارت روشـن شـود ، سيسـتم خودبخـود تمــامي 
بخشهاي مانيتور LCD را تست مي كند ، اخطارهــاي صوتـي بـراي 
ــوند و چراغـهاي اخطـار دهنـده نقـص  حدود يك ثانيه فعال مي ش
ــاي  اجماال روشن و خاموش مي شوند ، تا از عملكرد درست چراغ ه
آنها اطمينان حاصل شود . محدوده هــاي نمايشـگر LCD هنگـامي 

كه چراغهاي تراكتور روشن شوند ، فعال خواهند شد .  
 

ــات جوشـكاري بـر تراكتـور يـا  مهم : پيش از انجام هر گونه عملي
ــرق پـانل  تجهيزات آن تمامي انشعابات سيم ارت (بدنه) و ب
ادوات و نمايشگر عملياتي تراكتور را قطع كنيد تا از آســيب 

احتمالي به اجزاي الكترونيك جلوگيري شود .  
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  ٣٦-٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چراغهاي نشانگر و اخطار به همراه آژير   
٢١ چراغ رنگي نشان داده شده ، اطالعاتي درباره عملكرد ماشين يا 
اخطارهايي در باب نقص در سيســتم ارائـه مـي دهنـد . چراغـهاي 
ــور ،  اخطار نقص با آژير نيز همراه هستند . بسته به شدت نقص مزب

آژير به ترتيب زير عمل مي كند : 
آژير آگاه كننده: بوق ممتد به مدت فقط ٥ ثانيه  

آژير خطر: زنگ خطر مزبور تا زمانيكه نقص برطرف شود يا موتور 
ــاي خطـر بـه  خاموش شود به صدا درخواهد آمد . چراغها و زنگ ه

نحوه ذيل عمل مي كنند :  
رديف باال – چپ به راست  

ــمك زن  ١. سطح مايع خنك كننده پايين است – چراغ به همراه تصاوير چش
LCD و زنگ اخبار هشدار دهنده روشـن خواهـد شـد . موتـور را متوقـف 
كنيد و علت را بيابيد . همچنين، “نمودار ستوني” در صفحه ٣٨-٢و “خفه 

كن خودكار موتور” در صفحه  ٢-٧ را ببينيد .  
 

اخطار 
ــل مـي كنـد كـه توسـط در  سيستم خنك كننده تحت فشاري عم
ــاتور در حاليكـه  رادياتور رادياتور كنترل مي شود . برداشتن در رادي
سيستم گرم است ، خطرناك خواهد بود . وقتي سيستم سرد شــد ، 
ــد و  با استفاده از پارچه ضخيمي به آهستگي در رادياتور را شل كني
ــامال برداريـد خـارج  اجازه دهيد فشار بيش از آنكه در رادياتور  را ك
ــته شـود .  شود . مايع خنك كننده بايد دور از پوست بدن نگاه داش

به نكات ايمني نوشته شده روي ظرف ضديخ توجه كنيد .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢. فشار روغن موتور پايين است – چراغ، بــه همـراه روشـن شـدن نمايشـگر 
LCD و زنگ اخبار هشدار دهنده روشن خواهد شــد . مـوتور را خـاموش 
ــابيد . همچنيـن “نمـودار سـتوني”  در صفحـه ٣٨-٢ و  كنيد و علت را بي

“خفه كن خودكار موتور” در صفحه ٢-٧ را ببينيد .  
٣. آلترناتور شارژ نمي كند – چراغ در صورتيكه آلترناتور باتري را شــارژ نكنـد 

روشن مي شود .  
ــده روشـن خواهـد  ٤. تصفيه كننده هوا – چراغ به همراه زنگ اخبار آگاه كنن
شد. تراكتور رامتوقف كنيد و تصفيه كننده هوا را سرويس كنيد تا از آسيب 

ديدن موتور جلوگيري شود  .  
٥. ترمواستارت – چراغ، هنگامي كه ترمواستارت بوسيله سوئيچ استارت فعــال 
مي شود روشن خواهد شد. استارت زدن موتور را در صفحه ٤-٣ ببينيد .  
٦. ترمز پاركينگ – در حاليكه سوئيچ استارت روشن باشد يك چراغ چشمك 
زن نشان مي دهد كه ترمز پارك درگير شده است. اگر هرگونه تالشي براي 
ــده  حركت دادن تراكتور در اين حالت صورت گيرد، زنگ اخبار هشدار دهن
به صدا درخواهد آمد. بالعكس ، اگر سوئيچ استارت خــاموش باشـد و ترمـز 
ــار هشـدار دهنـده بـراي حـدود دو  پاركينگ درگير نشده باشد ، زنگ اخب
دقيقه به شكل ممتد به صدا درخواهد آمد، بالعكس ، اگر ســوئيچ اسـتارت 
ــير نشـده باشـد ، زنـگ اخبـار هشـدار  خاموش باشد و ترمز پاركينگ درگ
دهنده براي حدود دو دقيقه به شكل ممتد به صــدا درخواهـد آمـد، يـا تـا 

زمانيكه ترمز دستي كشيده شود .  
 

اخطار 
ــش از تـرك صندلـي   براي جلوگيري از آسيب شخصي ، هميشه پي

تراكتور ترمز پارك را درگير كنيد .   
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  ٣٧-٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رديف پائيني (ادامه) 
ــار آگـاهي  ٧. آب در سوخت – چراغ خطر به همراه زنگ اخب
دهنده، درصورت وجــود آب در سـوخت روشـن خواهـد شـد. 
ــاييد  تراكتور را متوقف كنيد و فيلترهاي سوخت را سرويس نم
ــوري سـوخت جلـوگـيري  تا از آسيب رسيدن به سيستم انژكت

شود .  
ــراغ بـه همـراه زنـگ  ٨. فيلتر روغن گيربكس مسدود است – چ
اخبار آگاهي دهنده، در صورتي كــه فيلـتر روغـن گـيربكس 
بخشي يا به تمامي مسدود شده باشد ، روشن مي شود . موتور 
را متوقف كنيد و فيلتر روغن را براي جلوگيري از آسيب ديدن 

گيربكس سرويس نماييد .  
 

ــراه زنـگ اخبـار  ٩. فشار روغن گيربكس - چراغ روشن، به هم
هشدار دهنده نشان مي دهد كه فشار روغن مدار روغنكــاري 
گيربكس پايين است . موتور را متوقف كنيد و علت را بيابيد .  
ــراه  فقط تراكتورهاي داراي پمپ CCLS – چراغ چشمك زن به هم
زنگ اخبار آگاهي دهنده نشان مي دهـد كـه ورودي پمـپ شـارژ و 
ــدود  فيلترهاي فشار بخشي يا به تمامي بدليل فشار پايين پمپ مس
شده اند . تراكتور را هر چه زودتر سرويس كنيد . تراكتور بايد قطعا 

ظرف يك ساعت بعد از بروز نقص سرويس شود .  
 

ــان دهـد  ١٠. فشار هواي ترمز تريلر – چراغ روشن مي شود كه نش
فشار هواي مدار سيستم پنوماتيك (بادي) ترمز پايين است .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــط ايتاليـا)، چـراغ بـه همـراه  فشار روغن هيدروليك ترمز تريلر (فق
زنگ اخبار هشدار دهنده روشن مي شود تا نشان دهد كه فشــار 
روغن ورودي به مدار ترمز تريلر هيدروليك پــايين اسـت . موتـور را 

متوقف كنيد و علت را بيابيد .  
 

توجه : در صورتيكه چراغ اخطار ترمز تريلر شروع به چشمك زدن 
ــه طـور خودكـار فعـال    كند ، (فقط ايتاليا) ترمزهاي تريلر ب

مي شوند .  
 

رديف پايين – چپ به راست  
ــراه سـيگنال گـردش بـه  ١١. نشانگر گردش به چپ – چراغ به هم

چپ تراكتور چشمك مي زند .  
١٢. سيگنال گردش تريلر – چراغ به همراه سيگنال هــاي گـردش 
تراكتور / تريلر در صورتيكه تريلري به تراكتور متصــل باشـد – 

روشن مي شود .  
١٣. سيگنال گردش تريلر – اين چراغ، به همــراه سـيگنال گـردش 
تريلر – در صورتيكه تريلر دومي نصب شــده باشـد – چشـمك 

مي زند.  
ــه نـور  ١٤. چراغ اصلي جلو – چراغ مزبور وقتي چراغهاي تراكتور ب

اصلي سوئيچ مي شوند، روشن مي شود .  
١٥. چراغهاي پاركينگ – اين چراغ، وقتي ســايرچراغـهاي تراكتـور 

روشن شوند، فعال مي شود .  
١٦. انديكاتور محرك ’Hi‘ – اين چــراغ، بـراي نشـان دادن اينكـه 
ــير اسـت، روشـن مـي شـود .  گيربكس در وضعيت  ’Hi‘ درگ

(فقط گيربكس فرمان برقي - مكانيكي)   
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ــن چـراغ، بـراي نشـان دادن آنكـه  ١٧. انديكاتور محرك ’Lo‘ – اي
ــن مـي شـود  گيربكس در وضعيت ’Lo‘ درگيرشده است روش

(فقط گيربكس با فرمان برقي - مكانيكي)  
ــو  ١٨. چهارچرخ محرك– اين چراغ، وقتي ديفرانسيل چرخهاي جل

فعال مي باشد، روشن مي شود .  
ــهاي  ١٩. قفـل ديفرانسـيل – ايـن چـراغ، وقتـي كـه قفـل يـا قفل
ديفرانسيل فعال هستند روشن مي شود . قفل تراي جلو و قفل 

ديفرانسيل عقب را ببينيد (صفحه ٩٩-٢ )  
ــراي نشـان دادن آنكـه سـطح  ٢٠. سطح روغن ترمز – اين چراغ، ب
روغن ترمز پايين است روشن مي شود . موتور را متوقف كنيــد 

و علت را بيابيد .  
٢١. انديكاتور گردش به راســت – ايـن چـراغ، بـه همـراه سـيگنال 

گردش به راست تراكتور چشمك مي زند .  
 

 (LCD) نمودار ستوني
ــراي LCD اسـت . بـا  نمودار ستوني، در بر گيرنده  دوازده قسمت ب
ــايش  لمس قسمت مربوطه ، يكي از سه عملكرد متفاوت تراكتور نم
ــه تصويـر  داده مي شود . هر سه نمايشگر در اينجا فقط براي مراجع

شده اند .  
وقتي سوئيچ استارت روشن شود، نمودار ســتوني بـه طـور خودكـار 
سطح سوخت را نشان مي دهد . وقتي موتور استارت زده مي شود ، 
نمايشگر ستوني خودبخود به وضعيــت نمـايش فشـار روغـن موتـور 
ــور بـار ديگـر بـه  تغيير مي كند. بعد از ١٠ دقيقه كار، نمايشگر مزب

وضعيت نمايش دماي سرد كننده موتور تغيير مي يابد .  
نمودار ستوني البته قابليت نمــايش هـر يـك از ديگـر عملكردهـاي 
تراكتور را از طريق لمس دكمه تعيين كننده مربوط (2) , (1) يا (3) 

دارد .   
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سطح سوخت  
دكمه (2) را لمس كنيد تا سطح سوخت نمــايش داده شـود . نمـاد 
(1) پديدار مي شود تا نشان دهــد كـه نمـودار سـتوني (3) مطـالب 

مربوط به سطح سوخت را نمايش مي دهد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سطح سوخت  
وقتي سطح سوخت طوري افت كند كه نمودار ستوني از دو بخــش، 

به يك بخش يا كمتر تقليل يابد ، نمايشگر ســتوني و نمـاد اخطـار  
پاييني نمايشگر (1) شروع به چشمك زدن مي كنند .  

 
ــوخت را نمـايش ندهـد ،  توجه : حتي اگر نمودار ستوني سطح س
وقتي محتويات مخزن سوخت پــايين تـر از سـطح مطلـوب 
باشد ، نمودار ستوني خودبخود تغيير كرده سطح سوخت را 
نمايش مي دهد و مانند باال شروع به چشمك زدن مي كند. 

زنگ اخبار هشدار دهنده نيز به مــدت ٥ ثانيـه بـه صـدا در         
مي آيد .  

 
 

دماي مايع خنك كننده موتور  
ــده موتـور پديـدار  دكمه (2) را لمس كنيد تا دماي مايع خنك كنن
شود . نماد (1) براي نشــان دادن نمـودار سـتوني (3) دمـاي مـايع 
خنك كننده را نشان مي دهد پديدار مي شود . يك بخش از نمودار 
ستوني در صورتيكه موتور سرد باشد به نمايش درمــي آيـد . تعـداد 
قسمتها، همزمان با گرم شدن موتور افزايش مي يابد . وقتي موتــور 
به دماي معمول برسد ، اين بخشها به  ده عدد افزايش مي يابند .  

 
ــط دمـاي مـايع خنـك كننـده موتـور را  توجه : نمودار ستوني فق
نمايش مي دهد . اين به معناي نمايش ســطح آن نيسـت . 

سطح مايع خنك كننده موتور بايد روزانه بازرسي شود .   
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دماي مايع خنك كننده موتور (ادامه) 

اگر دماي مايع خنك كننــده از حـد معينـي تجـاوز كنـد، عالمـت 
هشدار دهنده باال (1) ، نمودار ستوني (2) و نماد مايع خنك كننده 
(3) چشمك زن مي شوند. آژير خطر به صدا درمي آيد، كلمه ايست 
(STOP) در مركز نمايشگر مركزي پديدار و مانيتور اجرايي تراكتـور 
ــف كنيـد و دليـل را بيـابيد. بـه  سفيد مي شود . موتور را فورا متوق

“خفه كن خودكار موتور” در صفحه ٢-٧ مراجعه نماييد.  
 
 
 
 
 
 

فشار روغن موتور  
ــد . نمـاد (1)  دكمه (3) را لمس كنيد تا فشار روغن به نمايش درآي
براي نشان دادن آنكه نمودار ستوني (2) در حال نمايش فشار روغن 
ــار طبيعـي روغـن موتـور ، در نمـودار  است پديدار مي شود . با فش

ستوني تا ده قسمت پديدار مي شود .  
 

توجه : نمودار ستوني فقط فشار روغن موتور را نشان مي دهد ، نه 
ــيخ  سطح روغن را . سطح روغن موتور بايد روزانه بوسيله س

روغن چك شود .  
 
 
 
 
 
 

ــده قـرار گـيرد، نمـاد  در صورتي كه فشار روغن زير درجه معين ش
ــايين بـودن فشـار روغـن (1) و نمـودار سـتوني (2)  اخطار دهنده پ
چشمك زن مي شوند. آژير خطر فعال مي شود و نمايشگر عملياتي 
تراكتور سفيد مي شود. موتور را سريعا متوقف كرده، علت را بيـابيد. 

به “خفه كن خودكار موتور” در صفحه ٢-٧ مراجعه نماييد.  
 
 

ــك كننـده بـا هـم فعـال  توجه : اگر هر دو آژير فشار روغن و خن
شوند، نمادهاي باال بودن حــرارت خنـك كننـده و پـايين 
بودن فشــار روغـن  و هـر 12 قسـمت نمـايشگـر سـتوني 

چشمك زن مي شوند .   
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 (LCD) نمايشگر مركزي

محدوده نمايشگر مركزي دربر گيرنده نمايشگرهاي متعــددي اسـت 
كه در باالي آنها يك نمودار ستوني افقي قرار دارد . نمودار ســتوني  

مزبور امكان خواندن دائم دور موتور در دقيقه را بدست مي دهد .  
صفحه هاي نمايشگر ديجيتال موجود عبارتند از : 

•  تعداد ساعات كار موتور (ساعت دقيق كار) 

•  دور موتور (دور در دقيقه) 

•  سرعت بارگيري تراكتور (متر در ساعت يا كيلومتر در ساعت) 

•  دور P.T.O (دور در دقيقه) 

•  وضعيت باتري (به ولت) 

•  نسبت معين شــده دنـده (فقـط گـيربكس بـا فرمـان برقـي – 

مكانيكي ) 
همه نمايشگرهاي مزبور فقط براي مراجعه در اينجا آورده شده اند .  

 
 

ساعت سنج موتور 
وقتي سوئيچ استارت روشن مي شود، نماد ساعت سنج (1) پديدار و 
تعداد ساعاتي كه موتور كاركرده بر نمايشگر LCD اصلي (2) پديدار 
ــايش  مي شود. انتخاب دستي عملكرد ديگري باعث تغيير صفحه نم
مي شود. صفحه نمايش ساعت سنج در هر زمان توسط لمس دكمه 

(3) قابل دسترسي است .  

ــاعات كـار را در  در حاليكه موتور روشن است، ساعت سنج تعداد س
محدوده زماني ٠/١ساعت تا ١٠٠٠ ساعت ذخيره مي كنــد. بعـد از 
ــايد  مدت زمان مزبور زمان سنج فقط ساعات كامل را ذخيره مي نم

مانند ١٠٠١ ,١٠٠٢ و غيره .  
 

توجه : ساعت هاي ثبت شده در حافظه دائم كامپيوتر با قطع برق 
باتري تراكتور نيز از بين نمي رود ، ذخيره مي شوند.  

ساعت سنج قابل برنامه ريزي به نحــوي اسـت كـه زمـان 
سرويس بعدي ماشين را طبق برنامــه بـه كـاربر يـادآوري 
كند . برنامــه ريـزي نمايشـگر اصلـي را در صفحـه ٤٤-٢ 

ببينيد .   
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دور موتور  

ــودار سـتوني  در حاليكه موتور روشن است ، نماد دورموتور (1) و نم
(4) دائما نمايش داده مي شــوند. هـر بخـش از ١٨ قسـمت نمـودار 

ستوني  نشانگر ١٠٠ دور در دقيقه است و دور موتور را بيـن ٨٠٠ و 
٢٥٠٠ دور در دقيقه نشان مي دهد .  

ــا دور در دقيقـه  وقتي موتور روشن است، دكمه (3) را لمس كنيد ت
 LCD به همراه نمايش ديجيتالي دور موتور بر صفحه اصلــي RPM

(2) ظاهر شود .  

 
 

نمايشگر سرعت خطي چرخ (اسپيدومتر) 
 

توجه : نمايشگر در كارخانه طوري توليد شده است كــه مايـل در 
ــد مـورد نظـر  ساعت و يا كيلومتر در ساعت را بنا بر مقص
نشان مي دهد . در صورتي كه الزم باشد ، صفحه نمــايش 
براي نمايش واحدهاي ديگري قابل عــوض كـردن اسـت . 

صفحه ٥٤-٢ را ببينيد .  
 

دكمه (3) را لمس كنيد تا سرعت خطــي چـرخ (1) را بـه مـايل در 
ــتر  ساعت يا كيلومتر در ساعت نشان دهد . مايل در ساعت يا كيلوم
در ساعت (2) به تناسب نمايش داده خواهد شد . تصوير نمايشگر را 

در حالت كيلومتر در ساعت نشان مي دهد .  
 

ــرخ را در  توجه : نمايشگر مركزي به طور خودكار سرعت خطي چ
صورتيكه تراكتور با ســرعتي بيـش ازمـايل در سـاعت (٢٠ 
كيلومتر در ساعت) حركت كند نشان خواهد داد . اگــر نيـاز 
به نمايش هرگونه عملكرد ديگري باشد ، دكمـه مربـوط بـه 
ــاب (مدارهـاي  آن بايد فشار داده شود . كدهاي نقص خطاي
تراكتور و گيربكس ها) در صورتيكه نقصي بروز كند به طور 
خودكار نمايش داده مي شود . بــا نمـايندگـي مجـاز خـود 

مشورت كنيد .  
 

 P.T.O نمايشگر
ــس كنيـد تـا P.T.O بـه همـراه سـرعت P.T.O در  دكمه (2) را لم

نمايشگر اصلي (1) پديدار شود .   
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ولتاژ باتري  

ــا نمـاد  وقتي موتور كار مي كند ، دكمه انتخاب (3) را لمس كنيد ت
باتري (2) به همراه صفحه نمايش ديجيتال ولتاژ باتري بر نمايشــگر 
اصلي (1) ظاهر شود . اگر ولتاژ باتري از ١٦ ولت تجاوز كند  يا زيــر 
١٠ ولت قرار گيرد ، زنگ اخبار ٥ ثانيه اي به صدا درمــي آيـد . در 

ــان ، عالمـت بـاتري چشـمك مـي زنـد سـپس ثـابت           طول اين زم
مي شود .  

اگر عملكرد ديگري نشان داده شود و ولتاژ باتري زيــر سـطح پيـش 
ــير مـي كنـد و  بيني شده قرار گيرد ، صفحه نمايش خود بخود تغي
ولتاژ را نشان مي دهد در حاليكه زنگ اخبار نيز به صدا درمي آيد ، 

آنچنانكه پيشتر نيز توضيح داده شد .  
اگر صفحه نمايش دستي عوض شود ، تا عملكرد ديگري به نمــايش 
درآيد در حاليكه ولتاژ باتري خارج از محدوده تعييــن شـده اسـت ، 
عالمت باتري همچنان چشمك مــي زنـد تـا زمانيكـه نقـص مزبـور 

برطرف شود .  
 
 

نمايشگر نسبت دنده گيربكس  
(فقط گيربكس هاي با فرمان برقي - مكانيكي) 

نمايشگر پاييني (1) تصوير دائمي از نسبت دنده انتخابي در حاليكه 
موتور روشن است نشان مي دهد .  

 
توجه : اگر تراكتور شما مجهز به گيربكس با فرمان تمام اتوماتيك 
ــده بـر صفحـه  يا فرمان محدوده اي است نسبت انتخابي دن

نمايشگر LCD مربوط به اهرم باال بر دنده پديدار مي شود .  
 
 
 
 

برنامه ريزي صفحه نمايش اصلي  
ــتم كـامپيوتر قـابل برنامـه  در دو نوع عملكرد توسط كاربر در سيس

ريزي است :  
١. يادآور برنامه سرويس بعدي  

٢. تنظيم و درجه بندي سرعت حركت .   
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١. برنامه ريزي ”يادآوري كننده سرويس بعدي” 

 
ــرويس بعـدي بـراي مثـال پـس از ٣٠٠  مثال : يادآوري كننده س

ساعت آتي الزم است .  
در حاليكه سوئيچ اســتارت زده شـده امـا موتـور در وضعيـت ثـابت 
ــي شـود. دكمـه  قراردارد، زمان سنج (1) بر صفحه نمايش پديدار م
ــود ، و  (3) را فشار داده، پايين نگهداريد تا حدود سه ثانيه سپري ش

يك بيپ از زنگ اخبار به گوش رسد كه نشان مي دهد كه كامپيوتر 
در وضعيت برنامه ريزي است .  

شماره اي (2) بر صفحه نمايش نشان دهنده زمان يادآوري سرويس 
بعدي است ، كه قبــال بـه حافظـه داده شـده اسـت . اگـر 0000 در 

صفحه برنامه ريزي شود ، يادآوري سرويس بعدي معوق خواهد شد.  
 
 

اگر رقم مزبور صفر است،عدد سمت چپ صفحه چشمك خواهـد زد 
ــاب رقـم  به معناي آن كه احتياجي به تغيير آن نيست . دكمه انتخ
ــن  (1) را لمس كنيد تا رقم بعدي به راست را تعيين نماييد، كه بدي

ترتيب عدد مزبور چشمك خواهد زد .  
هر بار لمس كردن دكمه تنظيم رقم (2) مقدار عددي رقم چشـمك 
ــاب  زن را يكي افزايش مي دهد . وقتي رقم به 3 رسيد ، دكمه انتخ
رقم (1) را لمس كنيد كه اين امر باعث مي شود رقم بعــدي شـروع 

به چشمك زدن كند .  
 
 
 
 
 
 

ــم  در صورت لزوم ، مقدار رقم مزبور را با استفاده از دكمه تنظيم رق
(2) مطابق آنچه شرح داده شد تغيير دهيد تا به صفر برسد . دوباره، 

ــم بعـدي بـر صفحـه  دكمه انتخاب رقم (1) را كه باعث مي شود رق
ــب ارزش ايـن رقـم را نـيز بـا  چشمك بزند لمس كنيد . بدين ترتي

استفاده از دكمه تنظيم رقم (2) تغيير دهيد .  
ــر صفحـه نمـايش داده شـد ، رقـم مزبـور را بوسيلـه  وقتي 0300 ب

خاموش كردن كليد استارت ماشين به حافظه بسپاريد .   
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سرويس واجب االجراي بعدي (ادامه) 

 
ــور (٣٠٠ ,٦٠٠ ,٩٠٠ سـاعت و غـيره) .  هر ٣٠٠ ساعت كار تراكت
ــنجش سـاعت نمايـان  عالمت ساعت سنج (1) هر گاه  بر صفحه س
ــور همچنـان تـا  شود ، شروع به چشمك زدن مي كند . عالمت مزب
ــط فشـردن همزمـان دكمـه  ١٠ ساعت بعدي كار يا تا زمانيكه توس

هاي لمسي (2) و (3) متوقف شود ، چشمك مي زند .  
 
 
 
 
 
 
 

٢. كاليبراسيون سرعت خطي چرخ  
سرعت خطي چرخ (1) در كارخانه كاليبره مــي شـود تـا بـا شـعاع 
چرخش تايرهــاي عقـب همـاهنگ باشـد . بـهرحال ، در صورتيكـه 
ــدول كـامپيوتر را  تايرهايي با اندازه ديگري نصب شوند ، مي توان م

براي نمايش سرعت دقيق تر به روش زير تنظيم كرد :  
 

ــهز بـه كنـترل لغـزش اسـت ، سـرعت  مهم : اگر تراكتور شما مج
خاكبرداري كه نمايش داده مي شود دقيق مي باشــد . زيـرا 
ــود . در  توسـط واحـد رادار سـرعت دقيـق دريـافت مـي ش
صورتيكه عدد تخمين سرعت در حد ٤٠١٨ ثابت است ، بـه 

كاليبراسيون نيازي نيست. 
 
 

اخطار 
ــي چـرخ سـيگنال مـايكرو ويـو خفيفـي سـاتع             سنسور سرعت خط

ــي اسـتفاده از آن ، موجـب هيـچ گونـه  مي كند كه در شكل طبيع
ــت ،  بيماري در افراد نخواهد شد . با اينكه سيگنال مزبور خفيف اس
هرگز هنگام كار مستقيما به صفحه سنسور نگاه نكنيد تا از صدمــه 
ديدن چشمها اجتناب شود .سنسور رادار زير جلوي پله ها بر سمت 

راست واقع است. 
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ــيربكس ، بـه شـماره  •  با استفاده از جدول زير ، بر اساس نوع گ

ــيربكس و انـدازه  كاليبراسيوني كه با مدل تراكتور شما ، نوع گ
تاير همخواني دارد توجه كنيد .  

ـــايين  •  سـوئيچ اسـتارت را بزنيـد و دكمـه (2) را تـا ٣ ثانيـه پ

ــگ اخبـار مـي شـنويد نشـان           نگهداريد . صداي بيپي كه از زن
ــد كـه كـامپيوتر آمـاده برنامـه ريـزي اسـت و شـماره  مي ده

كاليبراسيون قبلي (1) در حاليكه عدد سمت چپ آن چشـمك            
مي زند پديدار خواهد شد .  

ــم  •  در صورت نياز ، مقدار رقم مزبور را با استفاده از دكمه تنظي

رقم (4) مطابق آنچــه قبـال در برنامـه ريـزي يـادآوري كننـده 
سرويس بعدي شرح داده شد ، تغيير دهيد .  

•  براي تعيين عدد بعدي سمت راست ، از دكمه انتخاب رقم (3) 

ــور چشـمك زن شـد از دكمـه  استفاده كنيد  و وقتي رقم مزب
تنظيم رقم (4) براي تغيير عدد مزبور استفاده نمــائيد . هميـن 
ــاقي مـانده تكـرار كنيـد و سـوئيچ  كار را در مورد ساير ارقام ب
ــا تغيـيرات ايجـاد شـده در حافظـه  استارت را خاموش كنيد ت

ضبط شوند .  
 

چگونگي تنظيم كاليبراسيون سرعت  
موتور را استارت بزنيد و وارد وضعيت تنظيم سرعت حركت شــويد . 
١٢٢ متر يا ٤٠٠ فوت را در يك مســير مناسـب درنظـر گـيريد. در 
ــروع و پايـان مسـير  مسير تعيين شده برانيد. دكمه سرعت را در ش

مزبور لمس كنيد .  
ــونده، شـماره جديـد كاليبراسـيون سـرعت اسـت،  شماره پديدار ش

سوئيچ استارت را خاموش كنيد تا عدد جديد به حافظه وارد شود  .   
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 عددهاي كاليبراسيون 

توجه : اگر تراكتور شما به ابزار اختياري كنترل لغزش الستيك مجهز است در اين صورت آنچه در صفحه نمايش ظاهر ميشود چون توسط 
واحد رادار احساس گرديده همان سرعت واقعي است . در اين صورت كاليبراسيون نياز نيست . عدد ثابت كاليبراسيون  4018  ميباشد . 

عددهاي كاليبراسيون 

اندازه تاير عقب  TM120 - TM130 TM140 - TM155 TM175 - TM190

18.4 - 34 7643 - -

16.9 - 38 7403 - -

480/70R- 38 7403 - -

18.4 - 38 7177 7476 -

520/70R - 38 7177 7476 -

600/65R - 38 7177 7476 -

20.8 - 38 6884 7170 7757

580/70R - 38 - 7170 7757

650/65R - 38 - 7170 7757

650/75R - 38 - - 7288

710/70R - 38 - - 7328

18.4 - 42 - 7047 7623

20.8R - 42 - - 7328

580/70R - 42 - - 7328

650/65R - 42 - - 7328

620/70R - 42 - - 7328

14.9 - 46 6804 7088 7667

18.4R - 46 - - 7623

12.4 - 54 6397 6664 7209

320/90R - 54 6397 6664 7209
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نمايشگر عملياتي تراكتور  

ــانل ادوات  نمايشـگر عمليـاتي تراكتـور (TPM) در سـمت راسـت پ
قراردارد. نمايشگر مزبور در اينجا با تمامي عالئم فعال شونده آن بــه 

منظور آموزش آورده شده است . اين مانيتور شامل موارد زير است :  
•  تخمين زن سطح شخم شده در ساعت ( جريب يا هكتار ) 

•  مجموع سطوح شخم شده (به جريب يا هكتار)  

•  حالت فعال قالب . 

•  لغزش چرخ (%) – – رادار اختياري   

•  موقعيت قالب 

•  ازكار افتادگي قالب  

ــه در صـورت بـروز  •  كدهاي نقص خطاياب سيستم هدروليك ك

خطا خودبخود پديدار مي شوند .  
 

ــات جوشـكاري بـر تراكتـور يـا  مهم : پيش از انجام هر گونه عملي
تجهيزات متصل به آن تمامي انشعابات برق وارد متصل بــه 
صفحه ادوات / نمايشگر عملياتي تراكتور را جهت جلوگيري 

از آسيب احتمالي اجزاي الكترونيك قطع كنيد .  
 

تخمين زن سطح شخم شده ساعت  
دكمه مسافت / ساعت (4) را لمس كنيد . صفحه مســافت / سـاعت 
ــر آن  (5) به همراه عدد تخمين سطحي (1) كه در يك ساعت آتي ب

كار خواهد شــد (در صـورت حفـظ سـرعت فعلـي) بـا هـم پديـدار          
مي شــوند . هـر گـاه ادوات تراكتـور بـاال باشـد ، ”0“ نمـايش داده       

 (2) M مي شود . وقتي وضعيت متريك باشــيم كـه بوسـيله حـرف
ــار خواهـد بـود . در  مشخص گرديده است ، تخمين مسافت به هكت
ــخص مـي شـود ،  صفحه نمايش امپريال ، كه توسط ”FT“ (3) مش
تخمين مسافت بــه جريـب خواهـد بـود .” برنامـه ريـزي نمايشـگر 

عملياتي تراكتور” را در  صفحه ٥١-٢ ببينيد .  
 

توجه : اگر رادار نصب نشده است ، تخمين هاي مسافت در ساعت 
بر اساس دور ميل لنگ محاسبه مي شود و در نتيجه بر اثــر 
حركات ناشي از سر خوردن چرخها احتماال در برآورد نهايي 

اشكاالتي وجود خواهد داشت .   
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مجموع  سطح شخم شده 

ــار شـده) را               مجموع سطح شخم شده (1) (مقدار زميني كه بر آن ك
ــط فشـردن دكمـه ”Area“ (4) مشـاهده كـرد . روي  مي توان توس

صفحه نمايشگر ”Area“ و ”ON“ (6) نمايش داده خواهد شد .  
 

ــي شـود ، سـطح كـار  در وضعيت متريك ، كه با M (3) مشخص م
ــت امپريـال ، سـطح  شده به هكتار نمايش داده مي شود . در وضعي
ــخم شـده بـه  شخم شده كه با FT  (2) مشخص مي شود، سطح ش
جريـب محاسـبه خواهـد شـد . “برنامـه ريـزي نمايشـــگرعملياتي 

تراكتور” را در صفحه ٥١-٢ ببينيد .  
ــه ”OFF“ (5) پديـدار و  دكمه ”Area“  را دوباره فشار دهيد و كلم

”ON“ ناپديد خواهد شد .  

 
ــايين رفتـن و بـاال آمـدن ادوات تراكتـور  ثبت سطح شخم شده با پ
روشن و خاموش مي شود . در صورت لزوم ، ثبت سطح شخم شــده 
ــك سـوئيچ بـه داخـل سـوكت  را مي توان دستي ، بوسيله اتصال ي
ــن كـرد . تصويـر  موقعيت ادوات روي پانل ملحقات خاموش يا روش

١٦-٢را ببينيد .  
 

ــده را در  در حالت متريك ، صفحه نمايش (1) ثبت مسطح شخم ش
فواصل ٠/٠١ هكتار آغاز مي كند . وقتي عدد به ١٠٠/٠هكتار رسيد 
، تخمين زن سطح شخم شده در حيطه ٠/١ هكتار تا ١٠٠٠ هكتار 
به كار خود ادامه مي دهد . سپس صفحــه نمـايش كـل هكتارهـاي 
بدست آمده را ذخيره مي كند . وقتي عدد به ٩٩٩٩ هكتار رســيد ، 

نمايشگر دوباره صفر مي شود . 
مجموع سطح شخم شده را مي توان در هر زمان بوسيله فشار دادن 
دكمه ”Area“   (4) به پائين تا جائيكه صداي بيــپ از زنـگ اخبـار 

شنيده شود (حدود سه ثانيه) به صفر برگردانيد .  
 

توجه : اگر راداري نصب نشده باشد ، محاسبات ســطح بـر اسـاس 
ــا  دور ميل لنگ صورت خواهد گرفت در نتيجه بر اثر لغزش چرخ ه

چندان دقيق نخواهد بود .   
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تخمين لغزش چرخ 

(در صورت نصب رادار)  
ــايش  دكمه تعيين كننده لغزش چرخ (3) را لمس كنيد . صفحه نم
لغزش % ، (2) و عالمت روشن (4) به همراه يك عدد دو رقمي (1) 
ــدد مقـدار لغـزش  بر نمايشگر TPM اصلي پديدار مي شوند . اين ع
ــش  توسط مقايسه سرعت تئوريتكال حركت بر زمين (سنسور چرخ
ــت  ميل لنگ) و سرعت حقيقي حركت بر زمين (سنسور رادار) بدس

مي آيد .  
ــرخ خودبـه خـود انجـام مـي شـود . بـهرحال ، در  تنظيم لغزش چ
مواردي كه شرايط خاك بسيار متفاوت است ممكن است الزم باشد 

كه نسبت لغزش چرخ را بصورت دستي تنظيم نمود ، بدين ترتيب :  
ــه  تراكتور را بر زميني كه قرار است بر آن كار شود برانيد ،در حاليك
ــي كمـتر از  ادوات تراكتور باال قرار گرفته است ، با سرعت يكنواخت
١٠ مايل در ساعت ( ١٦ كيلومــتر در سـاعت) . ايـن امـر ، حركـت 
متوسط چرخ بر زمين را مشخص مي كند ، در شرايطي كه بايد زير 
نور چراغ كاركرد ، مي توان از اين امر جهت نقطه مرجع سود برد .  
دكمه لغزش (3) را تا ٣ ثانيه در همان حال پايين نگه داريــد . يـك 
صداي بيپ از آژير به گوش مي رسد و يك عدد صفــر بـر نمايشـگر 
(1) نشان مي دهد كــه كـامپيوتر قبـال در شـرايط لغـزش مطلوبـي 

تنظيم شده است .  
 

آژير لغزش چرخ  
(در صورت وجود رادار) 

ــيزان مطلـوب فراتـر رود ، يـك  در صورتيكه مقدار لغزش چرخ از م
آژير هشدار دهنده راننده را مطلع مي كند .  

“برنامه ريزي نمايشگر عملياتي تراكتور” را ببينيــد . وقتـي لغـزش 
ــده تجـاوز كنـد ، زنـگ  چرخ از مقدار معيني كه به دستگاه داده ش
اخبار به مدت ٥ ثانيه به صدا درخواهد آمد . اگر ميزان لغزش چرخ 
قبال تعيين شده باشد ، صفحه نمايش به حالت حركت % ، (1) بــه 
شكل طبيعي به نمايش در مي آيد . به عالوه قســمت زنـگ اخبـار 
ــن شـده تـنزل  (2) تا زمانيكه سرعت لغزش چرخ به زير سطح تعيي

كند ، چشمك مي زند .  
اگر سرعت لغزش چرخ نمايش داده نمي شود ، هر دو بخش حركت  

ــرايط لغـزش چـرخ بـه زيـر سـطح  %  (1) و آژير (2) تا زمانيكه ش
تعيين شده تنزل كند ، به چشمك زدن ادامه مي دهند .   
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نماد فعال شدن قالب  
عالمت فعال شده قالب (2) هنگامی که اتصال سه نقطه ای با اهـرم 
کنترل باالبر هیدرولیک مماس می شود ، برای آگاه کردن راننده به 
نمایش درمی آید . کنــترل جریـان الکـترونیک را در صفحـه 3-50 

ببینید .  
 

نمایشگر وضعیت قالب  
صفحه نمایش (3) به راننده درباره وضعیت مکانی بست های پایینی 
(و ادوات) بوسیله اعداد متغیر از ”0“ (کامال در وضعیــت پـایین) تـا 
”99“ (آخرین حــد ارتفـاع بـاالبرنده) اطـالع مـی دهـد . “ کنـترل 

الکترونیک خیش” را در صفحه 50-3ببینید .  
 

نماد غیر فعال بودن قالب 
ــود کـه  عالمت غیرفعال بودن قالب (1) هنگامی نمایش داده می ش
ــت .  اتصال سه نقطه ای با اهرم کنترل باالبر هیدرولیک مماس نیس

“ کنترل الکترونیک خیش” را در صفحه 50-3 ببینید .  
 

برنامه ریزی نمایشگر عملیاتی تراکتور  
برای آنکه کامپیوتر به درستی کار انجام شده (مســافت در سـاعت ، 
ــاید  مساحت شخم شده و غیره) را محاسبه کند ، عوامل گوناگونی ب
وارد کامپیوتر شوند تا میزان کار انجام شده به درســتی نشـان داده 
شود. برای ورود به حالت تنظیم دستگاه (TPM) ، سوئیچ استارت را 
ــدای  روشن کنید و دکمه تنظیم (1) را تا زمانیکه از دستگاه یک ص

بیپ بشنوید فشار دهید . (حدود 3 ثانیه)  
 

وقتی دستگاه در حالت تنظیم قرار گرفت ، لمس مکرر دکمه تنظیم 
(1) باعث می شود کامپیوتر 5 عملکرد تنظیمی را به ترتیبی کـه در 

ذیل آمده است نشان دهد . با انتخاب هر یک از پنج حالت تنظیم ، 
صفحه نمایش مربوطه در بخش پایینی LCD به نمایش درمی آید .   
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نمایش در صفحه  عملکرد 

 IMP عرض 1. عرض ادوات 
آژیر لغزش چرخ %  2. نقطه آژیر لغزش چرخ (اختیاری)

محوطه   3. تنظیم کننده تخمین مساحت کار 
 (DIST) روشن        مسافت 4. تخمین زن مسافت 

  M   یا      FT 5. انتخاب واحد متریک / امپریال
 

ــایش داده مـی شـود .  با لمس دکمه تنظیم ، دوباره فهرست باال نم
برای خروج از وضعیت تنظیم، سوئیچ استارت را خاموش کنید .  

 
عملکردها را به ترتیب زیر تنظیم کنید : 

 
تنظیم عرض ادوات 

ــبه کنـد ، عـرض ادوات  برای آنکه کامپیوتر کار انجام شده را محاس
درحال کار ، باید وارد حافظه شود .  

ــم نمایـان مـی شـود و بـه  پهنای ادوات در صفحه نمایشی با  4 رق
شکل ”00.00“ برحســب  مـتر (1) یـا ”000.0“ برحسـب فـوت، در 
حالیکه، رقم  سمت چپ چشمک می زنــد، نشـان داده مـی شـود . 
عرض IMP ، (3) نیز پدیدار و یا M ، (2) یا FT برای تعیین انــدازه 

گیری متریک یا امپریال فعال می شود .  
 
 

برای تنظیم عرض مثال 12.5 فوت ،  عدد 012.5 روی صفحه نوشته 
می شود . دکمه انتخاب رقم (1) را لمس کنید تا رقم  دوم  از  چپ 
ــدد  چشـمک زن شـود . دکمـه تنظیـم عـدد (2) را بـرای تغیـیر ع
چشمک زن از ”0“ به ”1“ لمــس کنیـد . از دکمـه انتخـاب رقـم و 
تنظیم رقم برای تغییر دادن ارقام باقی مانده استفاده کنید تــا عـدد 

012.5  حاصل شود .  

 
ــده تنـها در صورتـی دقیـق  توجه : مقدار مساحت کار محاسبه ش

است که هنگام پیچیدن تراکتور برای کار در طــول
شده جانبی طول طی شده، سطوح شخم شــده دو مسـیر 
روی هم افتادگی نداشته باشــند. درصـورت وقـوع چنیـن 
امری، با کسر سطوح روی هم افتاده مقدار مساحت شخم 

شده را می توان تصحیح کرد.  
 

وقتی عرض ادوات مورد نظر به نمایش درآمد ، دکمه ”SET UP“را 
ــایش را بـه” نقطـه آژیـر  لمس کنید تا وارد حافظه شده، صفحه نم

حرکت چرخ” تغییر دهید .   
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تنظیم نقطه آژیر لغزش چرخ (اختیار) 

 
توجه : اگر واحد  “اختیاری” رادار نصب نشده باشد، عملکرد آژیـر 

لغزش چرخ از فهرست عملکردها حذف می شود .  
 

نقطه آژیر لغزش چرخ به شکل عددی دو رقمی (1) کــه رقـم چـپ 
آن چشـمک مـی زنـــد نمایــان مــی شــود و” SLIP %“، (2) و 

”ALARM“، (3) نیز به نمایش درمی آیند .  

 
 
 
 

از دکمه های ”DIGIT SELECT“ و ”DIGIT SET“ (1) و (2) 
برای تغییر مقدار اعداد به عدد دلخواه استفاده کنیــد . اگر بـه آژیـر 
لغزش چرخ نیاز ندارید ، عدد صفحه نمایش را به ”00“ برگردانید .  

وقتی عدد آژیر چرخ نمایان شد ، دکمه . 
 ”SET UP“,(4) شکل 101 را لمس کنیــد تـا عـدد را بـه حافظـه 

بسپارید و صفحه نمایش را به صفحه نمایش تخمیــن سـطح شـخم  
تغییر دهید .  

 
 
 
 
 
 

پیش تنظیم سطح شخم 
ــی ، بـا فشـردن دکمـه تنظیـم مقـدار اولیـه سـطح  به شکل طبیع
 ”AREA“ تا(2) تا جائیکه یک صدای بیپ از زنــگ اخبـار شـنیده 

ــر بـرگردانـده مـی شـود .  شود (تا حدود 3 ثانیه) عدد مزبور به صف
بهرحال ، وارد کردن رقم دیگری به جز صفــر بـرای تخمیـن مقـدار 
ــه در طـول دور  سطح باقی مانده نیز ممکن است . مقدار سطحی ک
قبلی کار تراکتور بدست آمده است را می توان وارد دستگاه نمود یا 
تخمینی از روی هم افتادگی مسیر ادوات متصــل بـه تراکتـور را در 

شروع کار وارد دستگاه نمود .  
تخمین سطح شخم به شکل عددی چهاررقمی (1) که رقم چپ آن 
چشمک می زند پدیــدار مـی شـود . سـطح ”AREA“ (4) نـیز در 
نمایشگر LCD نشان داده می شود . از دکمه های انتخاب و تنظیـم 
رقم ، به شکلی که قبــال شـرح داده شـد، بـرای تغیـیر دادن ارزش 

رقمی به مقدار دلخواه یا به صفر استفاده کنید .  
دکمه تنظیم (3) را بــرای ورود بـه حافظـه لمـس کنیـد و صفحـه 

نمایش را به صفحه نمایش ذخیره مساحت تغییر دهید .   

4
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وضعيت تخمين مسافت  

هنگام ورود به اين صفحه نمايش ، تصوير مســافت خـاموش (2) يـا 
يكي از دو حالت FT يا M (3) را  ، بسته به اينكه تخمين به واحــد 
متريك يا امپريال انجام مي شود(كه قبال انتخاب شده اســت)نشـان 
ــراي شـروع  خواهد داد . ”0“ نيز بر نمايشگر (1) نمايان مي شود . ب
تخميـن مسـافت ، دكمـه روشـن / خـاموش (5) را لمـس كنيـــد . 
نمايشگر عددي از مسافت را كــه دائمـا تغيـير مـي كنـد در حيـن 
حركت تراكتــور نشـان خواهـد داد . بـراي متوقـف كـردن تخميـن 

مسافت ، دكمه روشن / خاموش را دوباره لمس كنيد .  
 

دكمـه تنظيـم (4) را بـراي ورود بـه حافظـه و تغيـير دادن صفحــه 
نمايش به صفحه انتخاب واحد متريك / امپريال لمس كنيد .  

 
تنظيم واحدهاي متريك / امپريال  

ــه  نمايشگر ديجيتال TMP ، با انتخاب M يا FT مطابق شكل 105 ب
حالت سفيد درمي آيد . نمايشگر مزبــور نشـانگر واحدهـاي سـرعت 
ــاعت (1) مطـابق شـكل 106 يـا مـتر در  خاكبرداري كيلومتر در س

ساعت است كه در مركز نمايشگر چشمك مي زند .  
 

اگر صفحه نمايش M (متر) و كيلومتر در ساعت چشمك مي زننــد 
ــوت) و مـتر در سـاعت مـورد نيـاز اسـت ، يكـي از            اما واحد FT (ف

دكمه هاي تنظيم مجدد (2) يا  (3)  را  براي تغيير صفحه نمــايش 
به كار بريد . مي توانيد براي بازگشت به صفحه ارزيابي مــتريك بـار 

ديگر يكي از دكمه هاي تنظيم مجدد را لمس كنيد .  
ــد انـدازه گـيري دلخـواه شـما بـه نمـايش درآمـد  هنگامي كه واح
ــه تنظيـم (4) را بـراي ورود بـه حافظـه و  (امپريال يا متريك) دكم

تغيير صفحه نمايش به صفحه تنظيم عرض ادوات فشار دهيد .  
 

خروج از وضعيت تنظيم  
ــروج از وضعيـت تنظيـم ، دكمـه تنظيـم (4) را فشـار داده  براي خ
نگهداريد تا پس از سه ثانيه يك صداي بيپ از دستگاه زنــگ اخبـار 
به گوش رسد و صفحه نمايش به وضعيت مسافت / ســاعت  تغيـير 
ــم ، سـوئيچ اسـتارت را  كند . در عوض براي خروج از وضعيت تنظي

خاموش كنيد.  
ــزي  نمايشگر عملياتي تراكتور اكنون براي استفاده آماده و برنامه ري

شده است .   
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نمادهاي اخطار عيب  

در مواردي كه نقصي در پانل ادوات يا مدارهاي الكتريكي گــيربكس 
ــيربكس بـا فرمـان  الكترونيك رخ مي دهد (فقط در سيستم هاي گ
ــد  برقي – مكانيكي ) نماد اخطار عيب (1) چشمك مي زند و يك ك
نقص در صفحه نمايش پديدار مي شود . با نمايندگــي مجـاز خـود 

مشورت كنيد .  
 

كد ، عددي ساده يا دو رقمي است . كدهــاي نقـص صفحـه ابـزار و 
واحد مديريت  الكترونيك (EMU) بر صفحــه اصلـي (2) و كدهـاي 
ــيربكس (فقـط گـيربكس بـا فرمـان برقـي- مكـانيكي) بـر  نقص گ
ــان داده مـي شـوند . كدهـاي نقـص  نمايشگر LCD پاييني (3) نش
ــان داده شـده مشـخص  گيربكس با يك حرف ”E“ همانطور كه نش
مي شوند . نقص در حركت محور جلو (شناوري ترا) با حـرف ”L“ و 

نقص در شير كنترل از راه دور با حرف ”R“ آغاز مي شوند .  
 

كد نقص ، مدار يا سنسوري را كه نقص در آن رخ داده و نوع نقــص 
ــانند اتصـال كوتـاه ، بـاز بـودن مـدار ، از كـار  را نشان مي دهد ، م
ــي سنسـور و غـيره . در چنيـن مـواردي ، تراكتـور نيـازمند  افتادگ

رسيدگي نماينده مجاز محل شماست .   
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گيربكس با فرمان مكانيكي ١٦*٢٠ 
  (TM 140 و TM 120 , TM 130 مدلهاي)

همه اهرمهاي دنده ، مانند كنترلهاي خفــه كـن ، بـا رنـگ نـارنجي 
ــبت دنـده بـه  كدبندي شده اند . اين گيربكس سنكرونيزه ، ٢٠ نس

ــده عقـب دارد . دنـده هـاي خزشـي اختيـاري    جلو و ١٦ نسبت دن
نسبت هاي موجود دنده ها را دو برابر مي كنند ، هم دنده هاي جلو 

ــده هـاي عقـب. جزئيـات عملكـرد دنـده هـاي خزشـي را         و هم دن
مي توانيد در صفحه ٥٨-٢ بيابيد .  

 
كار با گيربكس مذكور توسط اهرم تعويض دنده (3) اهــرم محـدوده 

حركت (1) و اهرم حركت (2) ، به همراه پدال كالچ انجام مي شود.  
 

دسته دنده اصلي  
دسته دنده اصلي ، به همراه پدال كالچ ، براي انتخــاب هـر يـك از 
پنچ نسبت دنده استفاده مــي شـود ، چـه تراكتـور ايسـتاده و چـه 
درحركت باشد . تصوير (١٦*٢٠)١٠٩ را براي الگوي تعويــض دنـده 

ببينيد .  
 

توجه : وقتي دنده پنجم انتخاب شود ، با دنده عقب نمي توان كار 
كرد .  

 
دسته دنده گيربكس محدوده اي  

اهرم سمت راست اهرم گردش نراكتور است كــه ، بـه همـراه پـدال 
ــدوده حركـت (A – پـايين  كالچ ، براي انتخاب هر يك از چهار مح

ترين سرعت حركت  C.B و D- باالترين ســرعت حركـت) بـه كـار            
ــده  مي رود . بنابراين گيربكس ٤٠ كيلومتر در ساعت ؛٢٠ نسبت دن
به جلو و ١٦ نسبت به عقب دارد . طراحي گيربكس طوري است كه 
ــب  تعويض دنده آسان را در هر محدوده سرعت ، كه شامل دنده عق
نيز هست ، هنگام حركت تراكتور ميسر مي كند . تراكتور را متوقف 

كنيد تا يك محدوده سرعت را به محدوده ديگري تغيير دهيد .   

 108
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دسته دنده حرکت  

دسته دنده گیربکس مکانیکی (سمت چپ) برای انتخاب حرکـت رو 
به جلو یا عقب ، هنگامی که هر یک از نســبت هـای دنـده بـه کـار   

می رود با فشردن پدال کالچ استفاده می شــود . بـرای حرکـت بـه 
ــد ، تراکتـور را  عقب  ، دور موتور را کم کنید تا به حد متوسط برس

متوقف کنید ، کالچ را بگیرید و آن را به عقب حرکت دهید .  
 

اخطار 
ــانی تراکتـور ، مراقـب باشـید کـه از  برای جلوگیری از حرکت ناگه
تماس اتفاقی با دسته دنــده هـا اجتنـاب کنیـد . همیشـه موتـور را 
متوقف کنید ، ترمز پارکینگ را محکم بکشید و همه دسته دنده ها 

را پیش از ترک تراکتور خالص کنید .  
 

توجه : هنگام کار در دمــای زیـر 180C (00 فارنـهایت) بـا روغـن 
گیربکس سرد ، از کار با گیربکس مکــانیکی (ماشـین) تـا 

جای ممکن بپرهیزید ، تا وقتی که روغن گرم شود .  
 

مهم : هنگام تعویض دنده، کــالچ را کـامل بگیریـد . در صورتیکـه 
هنگام تعویض دنده کالچ را کامل نگیریــد ، بـه گیربکـس و 
اجزای آن صدمه می خورد . برای اجتناب از آسیب دیــدگی 
ــرای اسـتراحت  زودرس ماشین ، کالچ را به عنوان جای پا ب

استفاده نکنید .  
 

ــه اهرمـهای  مهم : اگر الزم شد که تراکتور را یدک بکشید ، هم
دنده باید در وضعیت خالص باشند ، در غیر این صــورت 
ــید .  حین یدک کشی به اجزای گیربکس آسیب خواهد رس
اگر دنده های خزشی (مجموعه کاهش دهنده دنده) نصــب 
ــاب دنـده بـاید در وضعیـت خـاموش  شده اند ، اهرم انتخ
OFF  باشد، در صورت امکان، هنگام یدک کشی موتــور را 
بـا سـرعت پـایین بـه کـار بیندازیـد تـا اجـزای گیربکــس 

روغنکاری شوند  .  
دنده های خزشی (در صورتی که نصب شده باشد ) 

برای مواردی که نیاز به کار با  سرعت  بیش  از  حد  معمول پایین 
می باشد ، یک دستگاه کاهش دنده (دنــده هـای خزشـی) طراحـی 
ــده درون محفظـه گیربکـس  شده است . مجموعه کاهش دهنده دن

اصلی نصب می شود و نسبت کاهشی معادل 1: 6 دارد .  
دنده های خزشی میزان نسبت های موجود را به ترتیب زیر دو برابر 

می کنند :  
 

40 کیلومتر در ساعت – 40 به جلو و 32 به عقب   
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انتخاب دنده خزشی  

ــور در حـال کـار  و  برای انتخاب دنده های خزشی ، در حالیکه موت
ــود را فعـال کنیـد .  تراکتور ثابت است ، محدوده / نسبت دلخواه خ
متن پیشین را بازبینی نمایید . انتخابگر دنده های خزشی (1) را بـه 
باال بکشید تا در محدوده خزشی قرار گیرد . برای خروج از وضعیـت 

دنده خزشی اهرم را به پائین فشار دهید .  
 

مهم : دنده های  خزشی  امکــان کـار بـا  سـرعت  بسـیار کـم  را  
فراهم می سازند . از سرعت کمی که دنده های مزبور فراهم               

ــور اسـتفاده  می کنند هرگز برای کشیدن بار اضافی با تراکت
نکنید . دنده های خزشی را در موارد کاری که نیاز به همــه 

قدرت موتور می باشد،استفاده ننمایید .  
 

نمودار سرعت حرکت در دنده های مختلف 
نموداری مشابه آنچه در تصویر نشان داده شده در گوشــه پـایینی و 
روبری پنجره سمت راست نصب شده است . نمــودار مزبـور سـرعت 
ــامی نسـبت هـای موجـود در سـه سـرعت  تقریبی حرکت را در تم

گوناگون موتور نشان می دهد .  
لبه چپ هر نوار، دور موتور را معادل rev/mine 1500و لبه راســت، 
ــد . نقطـه  دور افزوده شده معادل rev/mine  2200را نشان می ده
سفیدی که در مرکز هر نــوار وجـود دارد، دور موتـور را هنگامیکـه 
دوری معـادل rev/mine 540 دور در P.T.O بدسـت آمـده اســت ، 

نشان می دهد . (rev/mine 1970دور)  
 

 1970 rev/mine برای یافتن سرعت حرکت در حالیکه موتور با دور
در محدوده دنده چهارم) کار می کند ، نقطه سفید روی نــوار (4) را 
تا خط km/h یا پایین، تا ردیف MPH دنبال کنیــد . در مثـالی کـه 
نشان داده شده ، سرعت بدست آمــده خـاکبرداری 11 کیلومـتر در 

ساعت یا 6/8 مایل در ساعت است .  
 

جداول سرعت حرکت  
ــه km/h و MPH نشـان  جداول صفحات بعدی ، سرعت حرکت را ب
می دهند . برای یافتن ســرعت حرکـت تراکتـور در جـاده ، در هـر 
محدوده نسبت دنــده سـتونی از جـدول را کـه مطـابق انـدازه تـایر 

شماست استفاده کنید .   
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 ٢٢٠٠rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي در سرعت km/h ٤٠  از گيربكس ١٦*٢٠  استفاده ميشود . 

16.9-38, 16.9R-38
 480/70R-38

18.4-38, 18.4R-38
520/70R-38,
600/65R-38

14.9R-46

F 1 A 1 1.4 (0.9) 1.4 (0.9) 1.5 (0.9)

F2 A 2 2.0 (1.2) 2.1 (1.3) 2.1 (1.3)

F3 A 3 2.9 (1.8) 3.0 (1.8) 3.0 (1.9)

F4 A 4 4.1 (2.6) 4.2 (2.6) 4.3 (2.7)

F5 A 5 5.3 (3.3) 5.4 (3.4) 5.5 (3.4)

F6 B 1 3.3 (2.0) 3.4 (2.1) 3.5 (2.2)

F7 B 2 4.7 (3.0) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1)

F8 B 3 6.8 (4.2) 7.0 (4.4) 7.2 (4.5)

F9 B 4 9.8 (6.1) 10.1 (6.3) 10.3 (6.4)

F10 B 5 12.5 (7.8) 12.9 (8.0) 13.2 (8.2)

F11 C 1 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 4.2 (2.6)

F12 C 2 5.7 (3.6) 5.9 (3.7) 6.0 (3.7)

F13 C 3 8.2 (5.1) 8.5 (5.3) 8.7 (5.4)

F14 C 4 11.8 (7.3) 12.2 (7.6) 12.4 (7.7)

F15 C 5 15.1 (9.4) 15.6 (9.7) 15.9 (9.9)

F16 D 1 9.7 (6.0) 10.0 (6.2) 10.2 (6.3)

F17 D 2 14.0 (8.7) 14.4 (9.0) 14.7 (9.1)

F18 D 3 20.1 (12.5) 20.8 (12.9) 21.2 (13.2)

F19 D 4 28.8 (17.9) 29.7 (18.5) 30.3 (18.8)

F20 D 5 37.0 (23.0) 38.2 (23.7) 38.9 (24.2)

R1 A 1 1.4 (0.8) 1.4 (0.9) 1.4 (0.9)

R2 A 2 2.0 (1.2) 2.0 (1.3) 2.1 (1.3)

R3 A 3 2.8 (1.7) 2.9 (1.8) 2.9 (1.8)

R4 A 4 4.0 (2.5) 4.1 (2.6) 4.2 (2.6)

R5 B 1 3.2 (1.2) 3.3 (2.1) 3.4 (2.1)

R6 B 2 4.6 (2.9) 4.8 (3.0) 4.9 (3.0)

R7 B 3 6.7 (4.1) 6.9 (4.3) 7.0 (4.4)

R8 B 4 9.6 (5.9) 9.9 (6.1) 10.1 (6.2)

R9 C 1 3.9 (2.4) 4.0 (2.5) 4.1 (2.5)

R10 C 2 5.6 (3.5) 5.8 (3.6) 5.9 (3.7)

R11 C 3 8.0 (5.0) 8.3 (5.2) 8.5 (5.3)

R12 C 4 11.5 (7.2) 11.9 (7.4) 12.1 (7.5)

R13 D 1 9.5 (5.9) 9.8 (6.1) 10.0 (6.2)

R14 D 2 13.7 (8.5) 14.1 (8.8) 14.4 (8.9)

R15 D 3 19.7 (12.2) 20.3 (12.6) 20.7 (12.9)

R16 D 4 28.2 (17.5) 29.1 (18.1) 29.6 (18.4)

اندازه تاير عقب
نسبت دنده 

وضعيت قرارگيري
اهرمها 

اهرم انتخاب 
دامنه 

اهرم اصلي 

اندازه تاير عقب اندازه تاير عقب

دنده جلو  سرعتهاي استاندارد 

دنده عقب  سرعتهاي استاندارد 
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي در سرعت km/h ٤٠  از گيربكس ١٦*٢٠  استفاده ميشود . 

16.9-38, 16.9R-38
 480/70R-38

18.4-38, 18.4R-38
520/70R-38,
600/65R-38

14.9R-46

F1 A 1 0.23 (0.14) 0.24 (0.15) 0.24 (0.15)

F 2 A 2 0.33 (0.21) 0.34 (0.21) 0.35 (0.22)

F 3 A 3 0.48 (0.30) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31)

F 4 A 4 0.68 (0.43) 0.71 (0.44) 0.72 (0.45)

F 5 A 5 0.88 (0.55) 0.91 (0.56) 0.92 (0.57)

F 6 B 1 0.55 (0.34) 0.57 (0.35) 0.58 (0.36)

F 7 B 2 0.79 (0.49) 0.82 (0.51) 0.83 (0.52)

F 8 B 3 1.14 (0.71) 1.17 (0.73) 1.20 (0.74)

F 9 B 4 1.63 (1.01) 1.68 (1.05) 1.71 (1.07)

F 10 B 5 2.09 (1.30) 2.16 (1.34) 2.20 (1.37)

F 11 C 1 0.66 (0.41) 0.68 (0.42) 0.70 (0.43)

F 12 C 2 0.95 (0.59) 0.98 (0.61) 1.00 (0.62)

F 13 C 3 1.37 (0.85) 1.41 (0.88) 1.44 (0.90)

F 14 C 4 1.97 (1.22) 2.03 (1.26) 2.07 (1.28)

F 15 C 5 2.52 (1.57) 2.60 (1.62) 2.65 (1.65)

F 16 D 1 1.62 (1.00) 1.67 (1.04) 1.70 (1.06)

F 17 D 2 2.33 (1.45) 2.40 (1.49) 2.45 (1.52)

F 18 D 3 3.35 (2.08) 3.46 (2.15) 3.53 (2.19)

F 19 D 4 4.81 (2.99) 4.96 (3.08) 5.05 (3.14)

F 20 D 5 6.17 (3.83) 6.36 (3.95) 6.48 (4.03)

R 1 A 1 0.23 (0.14) 0.23 (0.14) 0.24 (0.15)

R 2 A 2 0.32 (0.20) 0.33 (0.21) 0.34 (0.21)

R 3 A 3 0.47 (0.29) 0.48 (0.30) 0.49 (0.31)

R 4 A 4 0.67 (0.42) 0.69 (0.43) 0.70 (0.44)

R 5 B 1 0.54 (0.33) 0.55 (0.34) 0.56 (0.35)

R 6 B 2 0.77 (0.48) 0.80 (0.50) 0.81 (0.50)

R 7 B 3 1.11 (0.69) 1.15 (0.71) 1.17 (0.73)

R 8 B 4 1.59 (0.99) 1.64 (1.02) 1.68 (1.04)

R 9 C 1 0.65 (0.40) 0.67 (0.41) 0.68 (0.42)

R 10 C 2 0.93 (0.58) 0.96 (0.60) 0.98 (0.61)

R 11 C 3 1.34 (0.83) 1.38 (0.86) 1.41 (0.88)

R 12 C 4 1.92 (1.19) 1.98 (1.23) 2.02 (1.26)

R 13 D 1 1.58 (0.98) 1.63 (1.01) 1.66 (1.03)

R 14 D 2 2.28 (1.42) 2.35 (1.46) 2.40 (1.49)

R 15 D 3 3.28 (2.04) 3.38 (2.10) 3.45 (2.14)

R 16 D 4 4.70 (2.92) 4.84 (3.01) 4.94 (3.07)

اندازه تاير عقب 
نسبت دنده 

اهرم انتخاب 
دامنه 

وضعيت قرارگيري اهرم 

اهرم اصلي 

اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده جلو  سرعتهاي خزش 

دنده عقب  سرعتهاي خزش 
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گیربکس با فرمان برقی- مکانیکی   
  (TM140 و TM 120 ,TM130 مدلهای)

همه اهرمهای دنده ، مانند کنترلهای خفه کن ، با نارنجی کد بندی 
شده اند .  

این گیربکس کامال سنکرونیزه با توان 40 کیلومتر در ســاعت ، 24 
نسبت دنده به جلو و12 دنده عقب را ارائــه مـی کنـد. دنـده هـای 
خزشی، در صورت وجود در گیربکس ، تعداد نسبت هــای دنـده بـه 
جلو را دو برابر می کنند . جزئیات کار با دنده های خزشی درصفحه 

64-2 آمده است .  
 

اهرمهای تعویض دنده  
ــی (2) و اهـرم  کار با اهرمهای مزبور ، توسط اهرم تعویض دنده اصل

تغییر محدوده (1) صورت می گیرد .  
ــت بـه عقـب     اهرم حرکت (1) ، برای انتخاب حرکت به جلو یا حرک

مورد استفاده قرارمی گیرد .  
 

اهرم تعویض دنده دنده اصلی  
اهرم تعویض دنده اصلی (اهرم سمت چپ) در یک الــگوی H مـانند 
حرکت می کند و به همراه پدال کالچ ، برای فعال کردن هر یک از 
ــه در حـال  چهار نسبت دنده به کار می رود ، چه تراکتور ثابت و چ

حرکت باشد . تصویر 115 را برای الگوی تعویض دنده ببینید .  
 

اهرم تعیین محدوده  
این اهرم (اهرم سمت راست) ، به همراه پدال کالچ ، بــرای انتخـاب 
ــدوده ( A,B و C) بـه کـار مـی رود ، کـه تعـداد  هر یک از سه مح
نسبت ها را به 12 افزایش می دهد ، چه به جلــو و چـه بـه عقـب . 
طراحی گیربکس به گونــه ای اسـت کـه تغیـیرات میـان محـدوده 
ــور آسـان مـی کنـد .  متوسط (B) و باال (C) را هنگام حرکت تراکت

   . (A) تراکتور را برای انتخاب محدوده متوقف کنید
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اهرم گیربکس با فرمان مکانیکی( اهرم حرکت )  

اهرم حرکت (1) که در سمت چپ فرمان واقــع شـده اسـت ، بـرای 
انتخاب حرکت به جلو یا حرکت به عقب، هنگامــی کـه هـر نسـبت 
دنده ای فعال است ، قرار داده شــده اسـت . بـرای معکـوس کـردن 
مسیر حرکت ، سرعت موتور و تراکتور را کم کنید ، اهرم حرکــت را 
به سمت فرمان و بر خالف فشار فنر بکشید و آن را برای حرکت بـه 
ــایین حرکـت دهیـد . الزم  جلو، به باال و برای حرکت به عقب، به پ

نیست هنگام کار با اهرم حرکت پدال کالچ را به کار برید .  
 

توجه : اگر اهرم حرکت، جهت حرکت به جلو یا به عقب، به همراه 
گرفتن ترمز دستی حرکت داده شود ، آژیری شنیده خواهد 
ــه جلـو یـا بـه عقـب، فعـال  شد . به عالوه ، مسیر حرکت ب
نخواهد شد مگر آنکه راننده بر صندلی تراکتور نشسته باشد 

یا :  
پدال کالچ گرفته شده باشد و در حالیکه اهــرم F-N-R کـه 

در وضعیت خالص قرار دارد ، رها شده باشد .  
یا : 

ــده  ترمز دستی در حالیکه اهرم F-N-R خالص است آزاد ش
باشد .  

 
توجه : اگر تراکتـور بـرای بیـش از 30 ثانیـه در حالیکـه کنترلـها 
خالص هستند و موتور کار می کند ثابت بماند ، پدال کالچ 

باید پیش از شروع حرکت دوباره گرفته شود .  
 

ــه  توجه : هنگام کار در دمای زیر 180C ( 00 فارنهایت) در حالیک
ــد و  روغن گیربکس سرد است ، با دنده سنگین حرکت کنی

از کار با ماشین بپرهیزید ، تا زمانیکه روغن گرم شده باشد.  
عملکرد با فرمان برقی - مکانیکی  

ــس بـه راننـده  یک دستگاه با دنده هیدرولیک درون محفظه گیربک
این امکان را می دهد که در هر یک از دنده هــای بـه جلـو هنـگام 
حرکت با دنده سنگین حرکت کند . این امر به طرزی موثر گشـتاور 
ــد و  را باال برده ، سرعت تراکتور را تا حدود 16/4 % کاهش می ده
تعداد نسبت های دنده به جلو را (تا 24 دنده)، دو برابر می کند .  

هنگامیکـه دنـده هـای ’Hi‘ (بـــاال) و ’Lo‘ (پــایین) در سیســتم 
هیدرولیک فعال شده اند ، الزم است که هنگام کار بــا دکمـه هـا از 

کالچ استفاده شود .  
 (Lo) ــایین دکمه (2) را (با عالمت الک پشت) فشار دهید تا دنده پ
درگیر شود ، سرعت تراکتور پایین آید و قدرت کششی افزایش یابد. 
دکمه (1) را (با عالمــت خـرگوش) بـرای تغیـیر دنـده بـاال (Hi) و 

افزایش سرعت تراکتور به کار برید .   
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چراغ شاخص كهربايي رنــگ (2)  بـر  پـانل  ادوات،  هنگـامي  كـه 
ــايين فشـرده شـود روشـن  دكمه الك پشتي براي انتخاب سرعت پ
خواهد شد. به همين ترتيب ، المپ شاخص ســبزرنگ (1) هنگـامي 
ــرده شـود ، روشـن  كه دكمه خرگوشي براي انتخاب سرعت باال فش
ــها نـيز داراي عالمتـهاي خـرگـوش و الك پشـت  خواهد شد . المپ

هستند ، تا سرعت باال و پايين را نشان دهند .  
اگر تراكتور شما مجــهز بـه پـانل ادوات الكـترونيك اسـت ، هنگـام  
استفاده  از  ســرعت بـاال، كلمـه بـاال (Hi) (1) در قسـمت پـاييني 
نمايشگر مركزي پانل پديدار مــي شـود . بـه هميـن ترتيـب ، اگـر 
ــر صفحـه نمايشـگر  سرعت پايين (Lo) انتخاب شود ، كلمه پايين ب

ظاهر مي شود .  
ــي كننـد .  توجه : اهرمهاي دنده عقب تنها در سرعت پايين كار م
هنگامي كه با دنده به جلو و با سرعت باال كار مــي كنيـد ، 
فعال كردن نسبت هاي دنده عقب باعث خواهد كه سيسـتم 
ــايين منتقـل  فرمان برقي - مكانيكي خود بخود به سرعت پ

شود .  
 

اخطار 
براي جلوگيري از حركت ناگهاني تراكتور،هميشه               

 را خالص كنيد و پيش از متوقف كــردن موتـور و تـرك تراكتـور 
ــامي كـه موتـور خـاموش اسـت ،  ترمز پارك را درگير نمائيد . هنگ

گيربكس از به راه افتادن تراكتور جلوگيري نمي كند .  
 

ــا نيمـه گرفتـن  مهم : هنگام تعويض دنده، كالچ را كامل بگيريد ت
ــزاي  كـالچ هنگـام تعويـض دنـده بـاعث آسـيب ديـدن اج
ــده بـه دنـده  گيربكس مي شود . همچنين، هنگام تغيير دن
پائين، دنده متوالي بعدي را براي جلوگيري از آسيب ديــدن 

كالچ يا سرعت بيش از حد موتور به كار بريد.  
مهم : تراكتورهاي داراي اين نوع گيربكس نبايد بــا يـدك كشـيده 
ــتفاده از بـاتري كمكـي  شدن استارت زده شوند . هنگام اس
براي استارت زدن به موتور مطمئن شويد كه قطبها درســت 
به يكديگر متصلند : مثبت بــه مثبـت ، منفـي بـه منفـي . 

درغير اين صورت آلترناتور آسيب خواهد ديد .  
مهم : اگر يدك كشيدن تراكتور الزم شد ، همه دسته دنده ها بايد 
در وضعيت خالص قرارگــيرند، در غـير ايـن صـورت، حيـن 
ــر دنـده  يدك كشي به اجزاي گيربكس صدمه مي رسد . اگ
هاي خزشي در ماشين نصب شده اند ، اهرم انتخاب گر بايد 
در حالت خاموش باشد . در صــورت امكـان ، هنگـام يـدك 
ــور را بـا دورپـايين روشـن نگـهداريد تـا اجـزاي  كشي، موت

گيربكس روغنكاري شوند  .   
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دنده هاي خزشي  
(در صورتيكه نصب شده باشند) 

براي شرايط كاري كه به سرعت بسيار پايين براي حركت نياز است ، يك دستگاه 
كاهش دنده (دنده هاي خزشي) موجود  مي باشد. دســتگاه كـاهش دنـده درون 
محفظه گيربكس اصلي نصب شــده اسـت و داراي نسـبت كاهشـي معـادل ١ : ٦ 

ميباشد.  
با دنده هاي خزشي ، تعداد نسبت هاي به جلو دو برابر ميشوند در :  

٤٠ كيلومتر در ساعت – ٤٨ دنده جلو و ١٢ دنده عقب  
 

فعال كردن دنده خزشي  
ــي قـرار  انتخابگر دنده هاي خزشي (1) را به باال بكشيد تا در وضعيت دنده خزش
گيرند . براي خارج شدن از موقعيت مزبور انتخابگر دنده را به پائين فشار دهيد .  

 
ــي دهنـد . از  مهم : دنده هاي خزشي سرعت حركت  بسيار  پاييني را بدست م
ــد . از  سرعت بسيار پايين براي برداشتن بار اضافي با تراكتور استفاده نكني
دنده هاي خزشي براي مواقعي كه به تمام قدرت موتور نياز است تــا حـد 

امكان استفاده نكنيد .  
 

نمودار سرعت حركت در دنده هاي مختلف 
نموداري مشابه آنچه در تصوير نشان داده شده است در گوشــه پـاييني روبـروي 
پنجره سمت راست نصب شده است . نمودار ، سرعت تقريبي حركت را در تمامي 

نسبت ها در سه حيطه مختلف سرعت موتور به تصوير مي كشد .  
ــه  لبه سمت چپ هر نوار نشاندهنده دورموتور معادل rev/min ١٥٠٠ است و لب
ــت. نقطـه سـفيدي كـه در  راست، نشاندهنده دوري معادل rev/min ٢٢٠٠ اس
مركـز نـوار قـرار دارد، دور موتـور (معـادل rev/min ١٩٧٠) را در حـالتي كــه 

دورP.T.O معادل rev/min ٥٤٠ است، نشان مي دهد.  
ــهارمين  براي بدست آوردن سرعت حركت در دور rev/min ٢٢٠٠ موتور، در چ
ــوار الك پشـت B4 را تـا  محدوده دنده B ،  يعني  دنده  سنگين ،  لبه راست ن
ــان داده  رديف km/h يا در پايين تا رديف MPH دنبال كنيد . در مثالي كه نش

شده است ، سرعت حركت معادل ١٣/٣km/h يا ٨/٣MPH  مي باشد .  
 

جداول سرعت حركت  
ــان داده شـود . اگـر  ممكن است سرعت حركت تراكتور شما روي پانل ادوات نش
تراكتور شما مجهز به رادار است ، سرعت حركت نشان داده شــده ، كـامال دقيـق 
مي باشد . در تراكتورهاي فاقد رادار ، سرعت برآورد شده تحــت تـاثير اختـالالت 

كوچك بوجود آمده از لغزش چرخ، فشار تاير و غيره دقيق نخواهد بود .  
ــت را برحسـب km/h و يـا برحسـب  جداول آمده در صفحات بعد ، سرعت حرك
ــت تراكتـور در جـاده در هـر يـك از  MPH نشان مي دهد . براي محاسبه حرك
نسبت دنده هاي داده شده ، ستوني ازجدول را كه با انــدازه تـاير عقبـي تراكتـور 

شما هماهنگ است ببينيد .   
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي در سرعت km/h ٤٠  از گيربكس ١٢*٢٤  استفاده شود . 

16.9-38, 16.9R-38
 480/70R-38

18.4-38, 18.4R-38
520/70R-38,
600/65R-38

14.9R-46

F1 A 1 Lo 1.4 (0.9) 1.4 (0.9) 1.5 (0.9)
F2 A 1 Hi 1.7 (1.0) 1.7 (1.1) 1.7 (1.1)
F3 A 2 Lo 2.0 (1.2) 2.1 (1.3) 2.1 (1.3)
F4 A 2 Hi 2.4 (1.5) 2.5 (1.5) 2.5 (1.6)
F5 A 3 Lo 2.9 (1.8) 3.0 (1.8) 3.0 (1.9)
F6 A 3 Hi 3.4 (2.1) 3.5 (2.2) 3.6 (2.2)
F7 A 4 Lo 4.4 (2.7) 4.5 (2.8) 4.6 (2.9)
F8 A 4 Hi 5.3 (3.3) 5.4 (3.4) 5.5 (3.4)
F9 B 5 Lo 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 4.2 (2.6)

F10 B 5 Hi 4.7 (3.0) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1)
F11 B 6 Lo 5.7 (3.6) 5.9 (3.7) 6.0 (3.7)
F12 B 6 Hi 6.8 (4.3) 7.1 (4.4) 7.2 (4.5)
F13 B 7 Lo 8.2 (5.1) 8.5 (5.3) 8.7 (5.4)
F14 B 7 Hi 9.8 (6.1) 10.2 (6.3) 10.3 (6.4)
F15 B 8 Lo 12.7 (7.9) 13.1 (8.1) 13.3 (8.3)
F16 B 8 Hi 15.1 (9.4) 15.6 (9.7) 15.9 (9.9)
F17 C 9 Lo 9.7 (6.0) 10.0 (6.2) 10.2 (6.3)
F18 C 9 Hi 11.6 (7.2) 12.0 (7.5) 12.2 (7.6)
F19 C 10 Lo 14.0 (8.7) 14.4 (9.0) 14.7 (9.1)
F20 C 10 Hi 16.7 (10.4) 17.3 (10.7) 17.6 (10.9)
F21 C 11 Lo 20.1 (12.5) 20.8 (12.9) 21.2 (13.2)
F22 C 11 Hi 24.1 (15.0) 24.8 (15.4) 25.3 (15.7)
F23 C 12 Lo 30.9 (19.2) 31.9 (19.8) 32.5 (20.2)
F24 C 12 Hi 37.0 (23.0) 38.2 (23.7) 38.9 (24.2)

R1 A 1 − 1.3 (0.8) 1.3 (0.8) 1.3 (0.8)
R2 A 2 − 1.8 (1.1) 1.9 (1.2) 1.9 (1.2)
R3 A 3 − 2.6 (1.6) 2.7 (1.7) 2.7 (1.7)
R4 A 4 − 4.0 (2.5) 4.1 (2.6) 4.2 (2.6)
R5 B 1 − 3.6 (2.2) 3.7 (2.3) 3.8 (2.4)
R6 B 2 − 5.2 (3.2) 5.4 (3.3) 5.5 (3.4)
R7 B 3 − 7.5 (4.7) 7.7 (4.8) 7.9 (4.9)
R8 B 4 − 11.5 (7.2) 11.9 (7.4) 12.1 (7.5)
R9 C 1 − 8.8 (5.5) 9.1 (5.7) 9.3 (5.8)

R10 C 2 − 12.7 (7.9) 13.1 (8.2) 13.4 (8.3)
R11 C 3 − 18.3 (11.4) 18.9 (11.7) 19.3 (12.0)
R12 C 4 − 28.2 (17.5) 29.1 (18.1) 29.6 (18.4)

اندازه تاير عقب 
نسبت دنده 

وضعيت قرارگيري دسته دنده 
اهرم انتخاب 

دامنه  اهرم اصلي  دكمه 
Hi / Lo

اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده جلو  سرعتهاي استاندارد 

دنده عقب سرعتهاي استاندارد 
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي در سرعت km/h ٤٠  از گيربكس ١٢*٤٨  و گيربكس خزشي استفاده ميشود . 

16.9-38, 16.9R-38
 480/70R-38

18.4-38, 18.4R-38
520/70R-38,
600/65R-38

14.9R-46

F1 A 1 Lo 0.23 (0.14) 0.24 (0.15) 0.24 (0.15)

F2 A 1 Hi 0.28 (0.17) 0.28 (0.18) 0.29 (0.18)

F3 A 2 Lo 0.33 (0.21) 0.34 (0.21) 0.35 (0.22)

F4 A 2 Hi 0.40 (0.25) 0.41 (0.25) 0.42 (0.26)

F5 A 3 Lo 0.48 (0.30) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31)

F6 A 3 Hi 0.57 (0.35) 0.59 (0.37) 0.60 (0.37)

F7 A 4 Lo 0.73 (0.46) 0.76 (0.47) 0.77 (0.48)

F8 A 4 Hi 0.88 (0.55) 0.91 (0.56) 0.92 (0.57)

F9 B 5 Lo 0.66 (0.41) 0.68 (0.42) 0.70 (0.43)

F10 B 5 Hi 0.79 (0.49) 0.82 (0.51) 0.83 (0.52)

F11 B 6 Lo 0.95 (0.59) 0.98 (0.61) 1.00 (0.62)

F12 B 6 Hi 1.14 (0.71) 1.18 (0.73) 1.16 (0.75)

F13 B 7 Lo 1.37 (0.85) 1.41 (0.88) 1.44 (0.90)

F14 B 7 Hi 1.64 (1.02) 1.69 (1.05) 1.72 (1.07)

F15 B 8 Lo 2.11 (1.31) 2.18 (1.35) 2.22 (1.38)

F16 B 8 Hi 2.52 (1.57) 2.60 (1.62) 2.65 (1.65)

F17 C 9 Lo 1.62 (1.00) 1.67 (1.04) 1.70 (1.06)

F18 C 9 Hi 1.93 (1.20) 1.99 (1.24) 2.03 (1.26)

F19 C 10 Lo 2.33 (1.45) 2.40 (1.49) 2.45 (1.52)

F20 C 10 Hi 2.79 (1.73) 2.87 (1.79) 2.93 (1.82)

F21 C 11 Lo 3.35 (2.08) 3.46 (2.15) 3.53 (2.19)

F22 C 11 Hi 4.01 (2.49) 4.14 (2.57) 4.22 (2.62)

F23 C 12 Lo 5.16 (3.20) 5.31 (3.30) 5.42 (3.37)

F24 C 12 Hi 6.17 (3.83) 6.36 (3.95) 6.48 (4.03)

R1 A 1 − 0.21 (0.13) 0.22 (0.13) 0.22 (0.14)

R2 A 2 − 0.30 (0.19) 0.31 (0.19) 0.32 (0.20)

R3 A 3 − 0.44 (0.27) 0.45 (0.28) 0.46 (0.28)

R4 A 4 − 0.67 (0.42) 0.69 (0.43) 0.70 (0.44)

R5 B 1 − 0.60 (0.37) 0.62 (0.39) 0.63 (0.39)

R6 B 2 − 0.87 (0.54) 0.90 (0.56) 0.91 (0.57)

R7 B 3 − 1.25 (0.78) 1.29 (0.80) 1.31 (0.82)

R8 B 4 − 1.92 (1.19) 1.98 (1.23) 2.02 (1.26)

R9 C 1 − 1.47 (0.92) 1.52 (0.94) 1.55 (0.96)

R10 C 2 − 2.12 (1.32) 2.19 (1.36) 2.23 (1.39)

R11 C 3 − 3.05 (1.90) 3.15 (1.96) 3.21 (2.00)

R12 C 4 − 4.70 (2.92) 4.84 (3.01) 4.94 (3.07)

اندازه تاير عقب 

نسبت دنده  اهرم انتخاب 
دامنه 

وضعيت قرارگيري دسته دنده 

اهرم اصلي  دكمه 
Hi/ Lo

اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده جلو 

دنده عقب 

سرعتهاي خزش 

سرعتهاي خزش 

www.cargeek.irبخش ٢ - كنترلها ، تجهيزات و عملكرد آنها 

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  ٦٧-٢

 
 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي در سرعت km/h ٤٠   از گيربكس ١٢*٢٤  استفاده ميشود . 

20.8-38,
20.8R-38

580/70R-38,
650/65R-38

18.4R-42 20.8-38,
20.8R-38,

580/70R-38,
650/65R-38

18.4R-42

F1 A 1 Lo 1.4 (0.9) 1.5 (0.9) 0.24 (0.15) 0.24 (0.15)
F2 A 1 Hi 1.7 (1.1) 1.7 (1.1) 0.28 (0.18) 0.29 (1.18)
F3 A 2 Lo 2.1 (1.3) 2.1 (1.3) 0.34 (0.21) 0.35 (0.22)
F4 A 2 Hi 2.5 (1.5) 2.5 (1.6) 0.41 (0.25) 0.42 (0.26)
F5 A 3 Lo 3.0 (1.8) 3.0 (1.9) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31)
F6 A 3 Hi 3.5 (2.2) 3.6 (2.2) 0.59 (0.37) 0.60 (0.37)
F7 A 4 Lo 4.6 (2.8) 4.6 (2.9) 0.76 (0.47) 0.77 (0.48)
F8 A 4 Hi 5.4 (3.4) 5.5 (3.4) 0.91 (0.56) 0.92 (0.57)
F9 B 5 Lo 4.1 (2.5) 4.2 (2.6) 0.68 (0.42) 0.69 (0.43)

F10 B 5 Hi 4.9 (3.0) 5.0 (3.1) 0.82 (0.51) 0.83 (0.52)
F11 B 6 Lo 5.9 (3.7) 6.0 (3.7) 0.98 (0.61) 1.00 (0.62)
F12 B 6 Hi 7.1 (4.4) 7.2 (4.5) 1.18 (0.73) 1.20 (0.74)
F13 B 7 Lo 8.5 (5.3) 8.6 (5.4) 1.42 (0.88) 1.44 (0.90)
F14 B 7 Hi 10.2 (6.3) 10.3 (6.4) 1.70 (1.05) 1.72 (1.07)
F15 B 8 Lo 13.1 (8.1) 13.3 (8.3) 2.18 (1.35) 2.22 (1.38)
F16 B 8 Hi 15.6 (9.7) 15.9 (9.9) 2.60 (1.62) 2.65 (1.65)
F17 C 9 Lo 10.0 (6.2) 10.2 (6.3) 1.67 (1.04) 1.70 (1.05)
F18 C 9 Hi 12.0 (7.4) 12.2 (7.6) 1.99 (1.24) 2.03 (1.26)
F19 C 10 Lo 14.4 (9.0) 14.7 (9.1) 2.41 (1.50) 2.45 (1.52)
F20 C 10 Hi 17.3 (10.7) 17.6 (10.9) 2.88 (1.79) 2.93 1.82)
F21 C 11 Lo 20.8 (12.9) 21.1 (13.1) 3.46 (2.15) 3.52 (2.19)
F22 C 11 Hi 24.8 (15.4) 25.3 (15.7) 4.14 (2.57) 4.21 (2.62)
F23 C 12 Lo 31.9 (19.9) 32.5 (20.2) 5.32 (3.31) 5.42 (3.37)
F24 C 12 Hi 38.2 (23.7) 38.9 (24.2) 6.37 (3.96) 6.48 (4.02)

R1 A 1 − 1.3 (0.8) 1.3 (0.8) 0.22 (0.13) 0.22 (0.14)

R2 A 2 − 1.9 (1.2) 1.9 (1.2) 0.31 (0.19) 0.32 (0.20)

R3 A 3 − 2.7 (1.7) 2.7 (1.7) 0.45 (0.28) 0.46 (0.28)

R4 A 4 − 4.1 (2.6) 4.2 (2.6) 0.69 (0.43) 0.70 (0.44)

R5 B 1 − 3.7 (2.3) 3.8 (2.4) 0.62 (0.39) 0.63 (0.39)

R6 B 2 − 5.4 (3.3) 5.5 (3.4) 0.90 (0.56) 0.91 (0.57)

R7 B 3 − 7.7 (4.8) 7.9 (4.9) 1.29 (0.80) 1.31 (0.82)

R8 B 4 − 11.9 (7.4) 12.1 (7.5) 1.98 (1.23) 2.02 (1.25)

R9 C 1 − 9.1 (5.7) 9.3 (5.8) 1.52 (0.94) 1.55 (0.96)

R10 C 2 − 13.2 (8.2) 13.4 (8.3) 2.19 (1.36) 2.23 (1.39)

R11 C 3 − 18.9 (11.8) 19.3 (12.0) 3.15 (1.96) 3.21 (1.99)

R12 C 4 − 29.1 (18.1) 29.6 (18.4) 4.85 (3.01) 4.93 (3.07)

اندازه تاير عقب 

نسبت دنده 

وضعيت قرارگيري دسته دنده 

اهرم انتخاب 
دامنه 

اهرم اصلي  دكمه 
Hi / Lo

اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده جلو  سرعتهاي استاندارد  سرعتهاي خزش 

دنده عقب  سرعتهاي استاندارد  سرعتهاي خزش 
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گيربكس با فرمان محدوده اي  

  (TM155 و TM120, TM130, TM140 مدلهاي)
ــا  گيربكس با فرمان محدوده اي ، گيربكسي نيمه – برقي است كه ب
سيستم الكترونيكي هدايت مي شود گيربكس و كنترلهاي خفه كن، 

با رنگ نارنجي كدبندي شده اند .  
گيربكس هاي ذيل بر اســاس نيازمنديـها و قوانيـن كشـور شـما در 

دسترس مي باشند :  
١٨ نسبت به جلو و٦ نسبت معكوس به   ٤٠ km/h گيربكس

اضافه محدوده دنده خزشي اختياري٦*١٣ 
 

گيربكس km/h ٣٠  ١٧ نسبت به جلو و 6 نسبت معكوس به  
اضافه محدوده دنده خزشي اختياري ٦*١٣ 

ــــي در                         جزئيـــات عملكـــرد دنـــده خزش
صفحه ٧٥-٢ موجود است .  

 
مهم : اگر الزم باشد كه تراكتور يدك كشي شود ، مطمئــن شـويد 
كه انتخابگر دنده خزشي در صورتي كه نصب شده باشــد در 
ــاموش قـرار دارد . در صـورت امكـان ، موتـور را  وضعيت خ
هنگام يدك كشي با دور پايين به كــار بيندازيـد تـا اجـزاي 

گيربكس روغنكاري شوند .  
 

ــيربكس بـا فرمـان محـدوده اي  مهم : در تراكتوري كه مجهز به گ
ــايد آن  است ، نمي توان از استارت يدكي استفاده كرد، و نب
را يدك كشي كرد مگر آنكه درفواصــل بسـيار كوتـاه مـانند 
خروج از پاركينگ يــا اسـتقرار آن درداخـل يـك تريلـر يـا 
 ٥ k/mh كاميون. هنگام يدك كشي تراكتور، سرعت نبايد از
ــايد خـاموش  (MPH ٣/١) تجاوز كند، درحاليكه موتور نيز ب
باشد ، درصورتي كه موتور روشن باشــد، تراكتـور نبـايد بـا 

سرعتي بيش از k/mh  ١٠(MPH ٦/٢) حركت كند .  
 

كنترل پاورشيفت 
گيربكس با فرمان محدوده اي بوسيله يك كنترل پاورشــيفت(1) بـا 
سه دكمه فشاري هدايت ميشود كه براي حركت نرم به باال يا پايين 

دنده هنگام تغيير محدوده دنده در نظر گرفته شده اند  .  
 

ــك  محـدوده  بـه محـدوده  ديگـر  دنـده   مهم : هنگامي كه از  ي
عوض مي كنيد و در حال كار با ادوات             (شخم زن و 
غيره) مي باشيد بايد احتياط كنيد زيرا ممكن است تراكتور 

شما ناگهان بايستد .   
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كنترل پاورشيفت (ادامه )  
ــدوده نسـبت دنـده  كنترل پاورشيفت براي انتخاب هر يك از ٦ مح
است . نسبت هاي ١ تا ٦ را ، در هر يك از ٣ محدوده ، بــا اسـتفاده 
ــال بـه پـايين (3) مـي تـوان بطـور  از دكمه انتقال به باال(2) يا انتق

متوالي به كار انداخت .  
براي تغيير به محدوده باالتر بعدي ، دكمه تعيين محدوده (4) را به 
داخل نگهداريد و دكمه انتقال به باال (2) را به جاي آن فشار دهيد. 
ــد . بـراي كـاهش  كالچ را بگيريد و دكمه انتقال به باال را فشار دهي
ــدوده (4)  دادن يك محدوده ، يا كالچ را بگيريد يا دكمه تعيين مح
ــايين (3)  را به داخل فشار داده، نگهداريد و سپس دكمه انتقال به پ
ــار اهـرم كنـترل  را بفشاريد . يك نمايشگر ديجيتال (5) و LED كن

پاورشيفت قرارداردكــه محـدوده و نـوع دنـده درحـال كـار رانشـان                
مي دهد .  

توجه : هر گونه تالشي براي تغيير محدوده بدون استفاده از دكمه 
تغيير محدوده (4) يا گرفتن كالچ باعث مي شود كه آژير با 
هر بار فشردن دكمه انتقال به باال يا پائين به صدا درآيد .  

وضعيت مكاني كنترل پاورشيفت به دلخواه راننده قابل تغيير است . 
پيچ ضامن (1) را واقع در سمت چــپ فرمـان شـل كنيـد . حركـت 
اهرم بوسيله فنر تعبيه شــده در آن انجـام مـي شـود تـا از حركـت 
ناگهاني آن جلوگيري شود . لزومي ندارد كه كــالچ را هنگـام فعـال 

كردن اهرم فرمان ، بگيريد . 
اهرم حركت 

ــه شـده در  انتخاب وضعيت حركت به جلو يا عقب توسط اهرم تعبي
سمت راست فرمان صورت مي گيرد . براي جلوگــيري از جابجـايي 
احتمالي ؛ يك پيش بار فنري به آن داده شده است . جهت حركــت 

به جلو و عقب نيازي به گرفتن كالچ نمي باشد . 
توجه : اگر اهرم حركت به جلو يا به عقــب حركـت داده شـود در 
حاليكه ترمز دستي كشيده شده است ، يك آژيــر بـه صـدا 
درمي آيد . بعالوه، حركت به جلو  يا  حركت به عقب انجام 
ــا پـدال  نمي شود مگر آنكه راننده بر صندلي نشسته باشد ي
كالچ گرفته شده باشد و با خالص شدن اهــرم F-N-R رهـا 

شود .  
يا  

ترمز دستي هنگامي كه اهرم F-N-R خالص است آزاد شود .  
توجه : اگر تراكتور براي بيش از ٣٠ ثانيه ثابت بمــاند در حاليكـه 
كنترلها خالصند و موتور روشــن اسـت ، پيـش از رانـدن 

دوباره ماشين كالچ بايد گرفته شود .  
ــت  توجه : هنگام متوقف كردن تراكتور توصيه مي شود اهرم حرك
را پيش از خاموش كردن موتــور در حـالت خـاموش قـرار 

دهيد .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه : وقتي در درجه حرارت 18OC(0OF)– رانندگي مي كنيـد و 
روغن دنده سرد است ؛ از اهرم حركت تا زمانيكه روغــن گـرم شـود 

استفاده نكنيد . 
 

هشدار 
براي      گيري از حركت ناخواسته تراكتور ؛ پس از خاموش كردن 
موتور اهرم حركت را در وضعيت خالص قرار داده ؛ ترمــز پـاركينگ 
را در گير كنيد و فقط پــس از آن تراكتـور را تـرك نمـاييد . چـون 

ـــور        هنگـام خـاموش بـودن موتـور ؛ گـيربكس مـانع حركـت تراكت
نمي شود . 
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پدال كالچ  

يك پدال كالچ (1) تعبيه شده است ، اما براي عوض كردن محدوده 
دنده يا تعويض دنده به جلو يا عقب، به آن نيازي نيست.  

 
پدال كالچ فقط براي جابجايي محدود تراكتور براي نصب تجهيزات 
يا هنگام كار در محوطــه هـاي بسـته ، وقتـي نسـبت دنـده در دور 
ــه مـورد  متوسط يا كند موتور سرعت را به قدر كافي كم نمي كند ب

استفاده قرار مي گيرد تا دستگاه دقيقتر هدايت شود .  
 

توجه : اگر تراكتور براي بيش از ٣٠ ثانيه در حالتي كــه اهرمـهاي 
ــابت بمـاند ، پيـش از رانـدن  كنترل خالصند و موتور روشن است ث

دوباره تراكتور كالچ بايد گرفته شود .  
 

ــه عنـوان  مهم : براي جلوگيري از فرسودگي زود هنگام ، از كالچ ب
جاي پا براي استراحت استفاده نكنيد .  

 
راندن تراكتور  

ــالچ گرفتـه شـده  موتور را در حاليكه اهرم حركت خالص است و ك
ــاور اهـرم  است استارت بزنيد . نمايشگر LCD بر پانل ادوات كه مج
كنترل برقي قرار دارد يك حرف N را (به عالمت خـالص) و ’b1‘ را 
نشان مي دهد . (وقتي ابتدا تراكتور استارت زده شده است ، كنترل 
الكترونيك خودبخود اولين دنده در محدوده B را انتخاب مي كند) . 

 
توجه : وقتي دنده هاي محدوده B به كار بيفتد ، نمايشگر هميشه 

  . ‘b’ حرف كوچكتر معادل آن محدوده را نمايش مي دهد . مثل
 

ــالت خـالص ، از بـه كارافتـادن  توجه : سوئيچ هاي استارت در ح
موتور كه استارت زده شده است جلوگيري مي كنند مگر آنكه اهرم 

حركت نيز خالص باشد و كالچ گرفته شده باشد .  
 

براي حركت به جلو در حاليكه موتور در سرعت پايين روشن است ، 
اهرم حركت (1) را به سمت فرمان ، بر خالف فشار فنر بكشيد و به 

باال حركت دهيد .   
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ــه انتقـال بـه بـاال (2) يـا  هنگام حركت ، نسبت مورد نياز را با دكم
انتقال به پائين (1) انتخاب كنيد ، مطابق آنچه پيشتر نيز شرح داده 
ــي بينيـد در شـماره  شد . نمونه اي از صفحه نمايش كه در اينجا م
 b3 نشـاندهنده بـه جلـو و F ــده اسـت ، جاييكـه (3) نشان داده ش
نشاندهنده سومين دنده است . دنده در محــدوده B انتخـاب شـده 

است .  
 

توجه : نسبت پايين تــر يـا بـاالتري را پيـش از ادامـه مـي تـوان 
جايگزين كرد . بهرحال ، اگر نسبتي باالتر تر از C1 انتخـاب 
شود ، كنترل الكترونيك، C1 را انتخاب خواهــد كـرد . ايـن 
باالترين سرعتي است كه هنگام حركت از حالت توقف مجاز 
ــال دنـده چـهارم در محـدوده C پيـش از  مي باشد . اگر مث
حركت انتخاب شود ، عالمت C4 ، LED چشمك مي زند و 
عالمت LED براي C1 ثابت مي ماند . تراكتور در محــدوده 
ــه بـه تبـع آن بـه دنـده  C1 حركت خواهد كرد ، در حاليك

تعيين شده تغيير مي كند ، در حاليكه بار موتور، دور موتور 
و سرعت پيمايش جاده در بهترين حالت قرار دارند . عالمت 
LED براي دنده C2 و C3 روشن خواهد شد ، در صورتيكــه 

ــده انـد . عالمـت  نسبتهاي مزبور به طور خودكار انتخاب ش
LED براي C4 از چشمك زدن باز مي ايستد و همزمــان بـا 

به كار افتادن دنده مزبور ثابت مي شود  .  
 

هنگام انتقال به محدوده اي باالتر يا پائين تـر ، گـيربكس خـود بـه 
خود نزديكترين نسبت براي ايجاد انتقال نرم را انتخاب مــي كنـد . 

ــاالترين  نسـبت  در  محـدوده   براي مثال ، اگر حركت به جلو در  ب
A(A6)  انجام مي گيرد ، هنگام تعويض دنده به محدوده اي باالتر ، 

دنده B2 انتخاب مي شود .  
ــد ،  براي معكوس كردن مسير حركت ، سرعت موتور را كاهش دهي
ــه پـائين  اهرم حركت (1) را به سمت فرمان بكشيد ، سپس آن را ب

حركت دهيد .  
 

ــه جلـو بـه عقـب ، نزديكـترين  توجه : هنگام حركت از مسير روب
نسبت موجود انتخاب مي شود . از آنجائيكه در جهت عقب، 
فقط محدوده B در دسترس است ، سرعت خطــي چـرخ در 
دنده عقب با سرعت انتخابي در دنده به جلو متفاوت خواهد 
بود . براي مثال ، اگر C3 در حركت به جلو انتخــاب شـود ، 
نزديكـترين نسـبت (B6) هنگـام تغيـير اهـرم حركـت بـــه 

وضعيت حركت به عقب خواهد بود .   
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هنگام راندن تراكتور در هر يك از جــهت هـاي عقـب يـا جلـو ، بـا 
سرعتي بيشتر از km/h ٣ (٢MPH) در حاليكه بار سنگيني بر پشت 
تراكتور است ، ترمزها بايد پيش از كار با اهرم حركت (بدون گرفتن 
كالچ) به نرمي گرفته شوند تا تغيير مسير به نرمي صورت گيرد .  

 
بي توجهي به رعايت تكنيك هاي رانندگي فوق ، ممكن است باعث 
ــود  شود گيربكس مسير حركت مورد نظر را انتخاب نكند و باعث ش
كه تراكتور در مسير سابق خــود پيـش رود . حـرف ’N‘ و عالمـت 
راهنماي رانندگي را بخوانيد بر نمايشگر دنده مجــاور كنـترل برقـي 

ظاهر شده چشمك مي زند .  
 

با بازگرداندن اهرم حركت به وضعيت خالص و انتخاب دوباره مسير 
به جلو يا به عقب ، مي توان به راندن ادامه داد .  

 
هنگام كار با ماشين ، گيربكس دنده مورد استفاده قبلي را به خاطر 
ــين در C4 حركـت مـي كنـد و  خواهد سپرد . براي مثال ، اگر ماش
اهرم حركــت در وضعيـت عقـب قـرار داده شـده اسـت ، گـيربكس 

باالترين نسبت را در دنده عقب (B6) انتخاب مي كند .  
 

ــت داده شـود ، LED نسـبت  وقتي اهرم حركت دوباره به جلو حرك
 C1 انتخـاب و (C1) چشمك مي زند ، امــا نزديكـترين نسـبت C4

LED روشن مي شود . گيربكس سپس خود به خود از C2 به C3 و 

سپس به C4 تعويض مي شــود ، تـا جائيكـه C4 LED از چشـمك 
زدن باز مي ايستد و ثابت مي شود .  

 
 

ــترونيك ، عالمـت  در موارد وقوع نقص در جريان مدار گيربكس الك
 F نقص فني يا چراغ اخطار و كد دو رقمي نقص ، به همــراه حـرف
(نقص) در نمايشگر نسبت گيربكس ظاهر شده چشمك مي زنند . 

 
كد مدار يا سنسور دچار اشكال و نوع نقص را نشان مي دهد ، مثــل 
ــي ، تراكتـور نيـازمند  مدار باز ، مدار كوتاه و غيره . در چنين مواقع

رسيدگي نمايندگي مجاز شماست .    
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هماهنگ كردن سرعت  

هنگام حركت بر جاده در محدوده C ، گيربكس خــود بـه خـود بـه 
محدوده پايين تر منتقل مي شود تا دور موتور با سرعت حركــت در 
جاده هماهنگ شود ، در صورتيكه قبال مطابق زير عمل شده باشد : 
دور موتور را بكــاهيد، كـالچ را بگـيريد و همزمـان دور موتـور را بـا 

گرفتن پدال گاز افزايش دهيد .  
هنگامي كه پدال كالچ رها شود ، گــيربكس خـود بـه خـود نسـبت 
ــده  دنده پايين تري را فعال مي كند . (زيرا سرعت كمتر انتخاب نش
است ) تا كامال دور موتور با سرعت حركت در جاده تطبيق يابد .  

 
برنامه ريزي نسبت دنده هاي دنده عقب  

هنگام تعويض دنده از جلو به عقــب ، گـيربكس بـه شـكل طبيعـي 
نسبتي  مشابه  آنچه  براي  حركت  به  جلو  استفاده  شده بود ، بر 

مي گزيند .  
براي موارد خاص انتقالي ، گيربكس فرمــان تغيـير محـدوده ، ايـن 
مزيت را داراست كه نسبت دنده عقب را تا سه نسبت باالتر يا پايين 

تر از نسبت مورد استفاده فعلي تغيير مي دهد .  
براي برنامه ريزي دنده عقب ديگري ، به شيوه زير عمل كنيد :  

 
•  سوئيچ استارت را بزنيد .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهرم حركت (1) را به وضعيت دنده عقب حركت دهيد .   
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•  دكمه انتقال به باال (2) را فشار داده نگهداريد .  

•  در حاليكه دكمه انتقــال بـه بـاال را نگـه داشـته ايـد ، سـوئيچ 

ــگر  استارت را روشن كنيد (اما به موتور استارت نزنيد) . نمايش
ديجيتال (3) در اين حالت بايد ’Ro‘ را نشان دهد . (مگر آنكه 
گيربكس قبال براي انتخاب دنده معكوس بــاالتر يـا پـائين تـر 

برنامه ريزي شده باشد . ) 
ــيربكس در وضعيـت  •  دكمه انتقال به باال را رها كنيد . اكنون گ

برنامه ريزي است .  
 
 
 
 

برنامه ريزي نسبت دنده هاي دنده عقب به باال 
ــبت  •  دكمه انتقال به باال (2) را يك ، دو يا  سه بار بر اساس نس

ــا ’R3‘ را  مورد نظر فشار دهيد . نمايشگر R1’, ‘R2’  ; (3)‘ ي
نشان مي دهد. اين بدان معناست كه هنگام اســتفاده از دنـده 
عقب ، دنده يك ، دو يا سه نسبت پايين تر از نسبت دنده جلو 

خواهد بود .  
 
 
 
 
 
 

برنامه ريزي نسبت دنده هاي دنده عقب به پايين 
ــورد نيـاز فشـار  •   دكمه لمسي  (1) را ١ ، ٣،٢  بار و به اندازه م

دهيد . صفحه نمايش  R-3 , R-2 , R-1 را نشــان خواهـد داد . 
ــود نسـبت  اين بدان معنا است كه هرگاه دنده عقب انتخاب ش

دنده  1,3,3 عقب از معادل آنها در دنده جلو كمتر است . 
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براي خروج از برنامه  

•  سوئيچ استارت را خاموش كنيد . گيربكس اكنون برنامه ريـزي 

شده است .  
 

توجه : به ياد داشته باشيد كه دنده هاي عقب، فقــط در محـدوده 
ــت بـه جلـو در  B كار مي كنند . در نتيجه، در صورت حرك
محدوده C ، گيربكس هميشه طوري عمل خواهد كــرد كـه 
 (B6) ، B هنگام فعــال شـدن بـاالترين نسـبت در محـدوده
عمل مي كند . بنابراين، اگر گيربكس براي انتخاب 2 نسبت 
دنده عقب پايين تر برنامه ريزي شده باشد، R4 فعال خواهد 

شد .  
 

بر عكس ، در صــورت حركـت بـه جلـو در محـدوده A ، گـيربكس 
طوري عمل خواهد كرد كه در صورت فعال شدن پايين ترين نسبت 
ــوري برنامـه  در B ، (B1) عمل مي كند . بنابراين ، اگر گيربكس ط
ريزي شده كه دو نسبت باالتر دنده عقب را فعــال كنـد ، R3 فعـال 

خواهد شد .  
 

دنده هاي خزشي  
(در صورتيكه نصب شده باشند) 

براي شرايطي كه به سرعت خطي چرخ بسيار پايين نياز است ، يك 
دستگاه دنده كاهش (دنده هاي خزشي) موجود مي باشد . دســتگاه 
دنده كاهش درون محفظه گيربكس اصلي نصب شده اســت و داراي 

نسبت كاهشي معادل ١ : ٦ .  
ــو و ٦ نسـبت  به همراه دنده هاي كاهش ، ١٣ نسبت دنده براي جل
دنده معكوس اضافه بر ساير نسبت ها ، نسبت ها را درون گـيربكس 
اصلي مي كاهد تا امكان كار با دستگاه دنده كــاهش سـرعت بسـيار 

پائين را فراهم نمايد .  
 

انتخاب دنده  
براي انتخاب دنده هاي خزشي ، در حاليكه موتور روشــن و تراكتـور 
ثابت است ، محدوده / نسبت  مورد نظر را فعال كنيد . متن قبلي را 
ــده خزشـي (1) را بـه بـاال بكشـيد تـا در  ببينيد . انتخاب كننده دن
ــراي خـروج از محـدوده مزبـور اهـرم  محدوده خزشي وارد شويد . ب
ــيله عالمـت  مزبور را به پائين فشار دهيد . انتخاب دنده خزشي بوس
حلزون در باال ، گوشه سمت راست نمايشگر مجاور اهرمهاي دنــده ، 

مشخص مي شود .  
ــه جلـو موجـود  هنگام استفاده ازدنده هاي خزشي تنها ١٣ نسبت ب
ــداول سـرعت جـاده را در صفحـات ٧٨-٢ و ٧٩-٢ بـراي  است . ج

نسبت هاي موجود ببينيد .  
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ــاي خزشي سرعتهاي  بسيار  پايين                  را   مهم : دنده ه
ـــراي نــهادن باراضافــه بــه  بدسـت مـي دهنـد . از ايـن مزيـت ب
ــاال ،  تراكتوراسـتفاده نكنيـد . از دنـده هـاي خزشـي در محـدوده ب

زمانيكه به تمام قدرت موتور نياز است ، استفاده ننمائيد .  
 

نمودار سرعت حركت در دنده هاي مختلف 
 

نموداري مشابه آنچه در تصويــر نشـان داده شـده اسـت در گوشـه 
ــمت راسـت نصـب شـده اسـت . نمـودار ،  پاييني روبروي پنجره س
ــف  سرعت تقريبي حركت را در تمامي نسبت ها در سه حيطه مختل

سرعت موتور به تصوير مي كشد .  
 ١٥٠٠ rev/min لبه سمت چپ هر نوار نشاندهنده دورموتور معـادل
ــادل rev/min ٢٢٠٠ اسـت.  است و لبه راست، نشاندهنده دوري مع
نقطـه سـفيدي كـه در مركـز نـوار قـرار دارد، دور موتـور (معـــادل 
 ٥٤٠ rev/min ــادل rev/min ١٩٧٠) را در حالتي كه دورP.T.O مع

است، نشان مي دهد.  
ــن  بـراي محاسـبه سـرعت حركـت در rev/min ٢٢٠٠ ، در پنجمي
ــف km/h و يـا در  محدوده دنده ، لبه سمت راست نوار C5 را تا ردي
ــان داده شـده ،  پائين تا رديف MPH دنبال كنيد . در مثالي كه نش

سرعت حركت معادل km/h  ٣٤/٥ يا MPH  ٢١/٣ مي باشد .  
 
 

جداول سرعت حركت  
ــر  سرعت حركت تراكتور شما بر پانل ادوات نشان داده مي شود . اگ
تراكتور شما مجهز به رادار باشد سرعت حركــت نشـان داده شـده ، 
دقيق خواهد بود . تراكتورهاي فاقد  رادار  سرعتي تقريبي  را نشان 
مي دهند كه تحت تاثير لغزش چرخ ، فشار تاير ، تغيير اندازه تاير و 

غيره مي باشد .  
جداول صفحات بعدي ســرعت حركـت را بـه km/h و MPH نشـان     

مي دهند . براي ارزيابي سرعت جــاده بـراي تراكتـور خـود در هـر 
نسبت دنده انتخابي ،  ستوني از جدول را كه با اندازه تايرهاي عقب 

شما هماهنگ است استفاده كنيد .   
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي در سرعت km/h ٣٠ از گيربكس ٦*١٧  ياkm/h ٤٠ و گيربكس  ٦*١٨ استفاده ميشود . 
 
 
 
 
 
 

توجه : دنده جلو  F6 در دامنه  C در گيركبس با قابليت km/h ٣٠ وجود ندارد . 

16.9-38, 16.9R-38
 480/70R-38

18.4-38, 18.4R-38
520/70R-38,
600/65R-38

14.9R-46

F1 A 2.4 (1.5) 2.5 (1.5) 2.5 (1.6)

F2 A 2.9 (1.8) 3.0 (1.8) 3.0 (1.9)

F3 A 3.5 (2.1) 3.6 (2.2) 3.6 (2.3)

F4 A 4.2 (2.6) 4.3 (2.7) 4.4 (2.7)

F5 A 5.0 (3.1) 5.1 (3.2) 5.2 (3.3)

F6 A 6.0 (3.7) 6.2 (3.8) 6.3 (3.9)

F1 B 5.5 (3.4) 5.7 (3.6) 5.8 (3.6)

F2 B 6.7 (4.1) 6.9 (4.3) 7.0 (4.4)

F3 B 8.0 (5.0) 8.3 (5.1) 8.4 (5.2)

F4 B 9.6 (6.0) 9.9 (6.2) 10.1 (6.3)

F5 B 11.6 (7.2) 11.9 (7.4) 12.2 (7.6)

F6 B 13.9 (8.7) 14.4 (8.9) 14.7 (9.1)

F1 C 15.7 (9.8) 16.2 (10.1) 16.5 (10.3)

F2 C 18.9 (11.8) 19.5 (12.1) 19.9 (12.4)

F3 C 22.7 (14.1) 23.4 (14.6) 23.9 (14.8)

F4 C 27.3 (17.0) 28.2 (17.5) 28.7 (17.9)

F5 C 32.9 (20.4) 33.9 (21.1) 34.6 (21.5)

F6 C 39.5 (24.6) 40.8 (25.3) 41.6 (25.8)

R1 − 4.7 (2.9) 4.8 (3.0) 4.9 (3.0)

R2 − 5.6 (3.5) 5.8 (3.6) 5.9 (3.7)

R3 − 6.7 (4.2) 6.9 (4.3) 7.1 (4.4)

R4 − 8.1 (5.0) 8.3 (5.2) 8.5 (5.3)

R5 − 9.7 (6.1) 10.0 (6.2) 10.2 (6.4)

R6 − 11.7 (7.3) 12.1 (7.5) 12.3 (7.7)

اندازه تاير عقب 

نسبت دنده  دامنه 

اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده جلو  سرعتهاي استاندارد 

دنده عقب  سرعتهاي استاندارد 
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي گيربكس اختياري خزشي مورد استفاده قرار ميگيرد. 
 
 
 
 
 
 

16.9-38, 16.9R-38
480/70R-38

18.4-38, 18.4R-38
520/70R-38,
600/65R-38

14.9R-46

F1 A 0.40 (0.25) 0.41 (0.25) 0.42 (0.26)

F2 A 0.48 (0.30) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31)

F3 A 0.58 (0.36) 0.59 (0.37) 0.61 (0.38)

F4 A 0.69 (0.43) 0.71 (0.44) 0.73 (0.45)

F5 A 0.83 (0.52) 0.86 (0.53) 0.87 (0.54)

F6 A 0.92 (0.57) 0.95 (0.59) 0.97 (0.60)

F1 B 1.11 (0.69) 1.15 (0.71) 1.17 (0.73)

F2 B 1.34 (0.83) 1.38 (0.86) 1.40 (0.87)

F3 B 1.61 (1.00) 1.66 (1.03) 1.69 (1.05)

F4 B 1.93 (1.20) 1.99 (1.24) 2.03 (1.26)

F5 B 2.62 (1.63) 2.70 (1.68) 2.76 (1.71)

F6 B 3.15 (1.96) 3.25 (2.02) 3.32 (2.06)

F1 C 3.79 (2.35) 1.91 (2.43) 3.98 (2.47)

R1 − 0.78 (0.48) 0.80 (0.50) 0.82 (0.51)

R2 − 0.93 (0.58) 0.96 (0.60) 0.98 (0.61)

R3 − 1.12 (0.70) 1.16 (0.72) 1.18 (0.73)

R4 − 1.35 (0.84) 1.39 (0.86) 1.42 (0.88)

R5 − 1.62 (1.01) 1.67 (1.04) 1.71 (1.06)

R6 − 1.95 (1.21) 2.01 (1.25) 2.05 (1.27)

اندازه تاير عقب 

دنده جلو 

نسبت دنده  دامنه 

سرعتهاي خزش 

اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده عقب  سرعتهاي خزش 
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي در سرعت km/h ٣٠ از گيربكس ٦*١٧  يا  km/h ٤٠  و گيربكس  ٦*١٨ استفاده ميشود . 
 
 
 
 
 
 

توجه : دنده جلو  F6 در دامنه  C در گيركبس با قابليت km/h ٣٠ وجود ندارد . 

20.8-38, 20.8R-38
580/70R-38,
650/65R-38

18.4R-42 20.8-38, 20.8R-38
580/70R-38,
650/65R-38

18.4R-42

F1 A 2.5 (1.5) 2.5 (1.6) 0.41 (0.26) 0.42 (0.26)

F2 A 3.0 (1.8) 3.0 (1.9) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31)

F3 A 3.6 (2.2) 3.6 (2.3) 0.59 (0.37) 0.60 (0.38)

F4 A 4.3 (2.7) 4.4 (2.7) 0.71 (0.44) 0.73 (0.45)

F5 A 5.2 (3.2) 5.2 (3.3) 0.86 (0.53) 0.87 (0.54)

F6 A 6.2 (3.9) 6.3 (3.9) 1.03 (0.64) 1.05 (0.65)

F1 B 5.7 (3.6) 5.8 (3.6) 0.95 (0.59) 0.97 (0.60)

F2 B 6.9 (4.3) 7.0 (4.4) 1.15 (0.71) 1.17 (0.73)

F3 B 8.3 (5.1) 8.4 (5.2) 1.38 (0.86) 1.40 (0.87)

F4 B 9.9 (6.2) 10.1 (6.3) 1.66 (1.03) 1.69 (1.05)

F5 B 12.0 (7.4) 12.2 (7.6) 1.99 (1.24) 2.03 (1.26)

F6 B 14.4 (8.9) 14.6 (9.1) 2.40 (1.49) 2.44 (1.52)

F1 C 16.2 (10.1) 16.5 (10.3) 2.71 (1.68) 2.75 (1.71)

F2 C 19.5 (12.1) 19.9 (12.4) − − − −

F3 C 23.5 (14.6) 23.9 (14.8) − − − −

F4 C 28.2 (17.5) 28.7 (17.8) − − − −

F5 C 33.9 (21.1) 34.5 (21.5) − − − −

F6 C 40.8 (25.4) 41.5 (25.8) − − − −

R1 − 4.8 (3.0) 4.9 (3.0) 0.80 (0.50) 0.82 (0.51)

R2 − 5.8 (3.6) 5.9 (3.7) 0.96 (0.60) 0.98 (0.61)

R3 − 7.0 (4.3) 7.1 (4.4) 1.16 (0.72) 1.18 (0.73)

R4 − 8.4 (5.2) 8.5 (5.3) 1.39 (0.87) 1.42 (0.88)

R5 − 10.1 (6.2) 10.2 (6.4) 1.67 (1.04) 1.70 (1.06)

R6 − 12.1 (7.5) 12.3 (7..6) 2.01 (1.25) 2.05 (1.27)

اندازه تاير عقب 

نسبت دنده  دامنه 

اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده جلو  سرعتهاي استاندارد  سرعتهاي خزش 

دنده عقب سرعتهاي استاندارد  سرعتهاي خزش 
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گيربكس با فرمان تمام اتوماتيك  
ــاتيك ، گيربكسـي كـامال برقـي اسـت كـه توسـط  قرمان تمام اتوم

سيسـتم الكـترونيك هدايـت مـي شـود و داراي طراحـي پيشـرفته      
مي باشد .  

بر اساس نيازمنديها و قوانين موجود در كشــور شـما ، گيربكسـهاي 
ذيل موجودند :  

با ١٩ نسبت به جلو و ٦ نسبت دنده عقب    ٥٠ km/h گيربكس
به اضافه قسمت دنده هاي خزشي ٦*١٠  

 (TM190 و TM175 فقط مدلهاي)
 

با ١٨ نسبت به جلو و ٦ نسبت دنده عقب    ٤٠ km/h گيربكس
به اضافه جعبه دنده خزشي ٦*١٠   

 
با ١٧ نسبت به جلو و ٦ نسبت دنده عقب     km/hگيربكس ٣٠

ــتفاده نيسـت) بـه  (هجدهمين دنده قابل اس
اضافه جعبه دنده خزشي ٦*١٠   

جزئيات عملكرد دنده خزشي در صفحه ٩٢-٢ موجود است .  
ــر يـدك كشـي تراكتـور الزم شـد ، مطمئـن شـويد كـه  مهم : اگ
ــد ، در  انتخابگر دنده خزشي ، در صورتي كه نصب شده باش
ــدك  وضعيت خاموش قرار دارد . در صورت امكان ، هنگام ي
ــا دور پـايين بـه كـار بيندازيـد تـا  كشي تراكتور، موتور را ب

روغنكاري اجزاي گيربكس را ممكن كند .  
مهم : تراكتوري را كه داراي گــيربكس بـا فرمـان تمـام اتومـاتيك 
است نمي توان با استارت يدكــي اسـتارت زد و نبـايد آن را 
ــي كوتـاه، آن را از  يدك كشيد مگر آنكه بخواهيد، در فواصل
محوطه كار خارج كرد يا در يك تريلر يا كاميون قــرار داد . 
هنگام يدك كشي تراكتور، در حاليكه موتورخــاموش باشـد، 
ــا اگـر  سرعت آن نبايد از ٥k/mh(٣/١MPH) تجاوز كند  ام
            ١٠k/mh موتور روشن باشد سرعت تراكتور نبايد از

 (MPH ٦/٢) تجاوز نمايد .  
كنترل پاورشيفت  

گيربكس با فرمان تمام اتوماتيك بوســيله يـك كنـترل پاورشـيفت 
داراي دو دكمه فشاري هدايت مي شــود . از ايـن دكمـه هـا بـراي 
تعويض دنده به سمت باال يا پائين هنگام حركت استفاده مي شود ، 

حتي هنگام انجام كارهايي مثل شخم زدن و غيره .  
هر يك از نسبت هاي دنده ، با استفاده از دكمه انتقال به باال (3) يا 
ــابل تعويـض مـداوم هسـتند . يـك نمايشـگر  انتقال به پايين (4) ق
ــايش  ديجيتال (2) كنار كنترل برقي نسبت دنده مورد انتخاب را نم
ـازي  مي دهد . هنگام استفاده از دكمه هاي انتقال به باال يا پايين ني
ــت مكـاني  به گرفتن كالچ نيست . كنترل برقي را مي توان با وضعي
راننده هماهنگ كرد . پيچ ضامن (1) را شــل كنـيد ، كنـترل را بـه 
راحت ترين وضعيت حركت دهيد ســپس پيـچ را محكـم كنيـد تـا 

كنترل در وضعيت جديد خود ثابت شود .   
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اهرم گيربكس مكانيكي ( اهرم حركت) 

ــوس بوسـيله اهـرم گـيربكس  انتخاب حركت به جلو يا حركت معك
مكانيكي (1) ، واقع در ســمت چـپ فرمـان انجـام مـي شـود ، كـه     

مي توان توسط آن حركت به جلو  يا  حركت  به عقــب را  انتخـاب 
ــت نـاگـهاني آن  نمود .  اهرم  توسط فنر كنترل مي شود تا از حرك
جلوگيري به عمل آيد . هنگامي كه اهرم حركت را فعال مي كنيــد 

نيازي به گرفتن كالچ نيست .  
توجه : اگر اهرم گــيربكس مكـانيكي را در حاليكـه ترمـز دسـتي 
درگير است به جلو يا به عقــب حركـت دهيـد ، يـك زنـگ 
اخبار به گوش مي رســد . بـه عـالوه ، حركـت بـه جلـو يـا 
ــي  حركت معكوس انجام نمي شود مگر آنكه راننده بر صندل
تراكتور باشد يا : در حاليكه اهرم F-N-R خالص است كالچ 

گرفته و رها شود .  
يا  

در حاليكه اهرم F-N-R خالص است ترمز دستي آزاد شود .  
ــد، در  توجه : اگر تراكتور بيش از ٣٠ ثانيه ازجاي خود حركت نكن
حاليكه كنترل ها خالص اند و موتور روشن است ، پيــش از 

شروع رانندگي مجدد، بايد پدال       گرفته شود .  
اخطار 

براي جلوگيري از حركت ناگهاني تراكتور ، هميشه موتور را خاموش 
ــش از تـرك  كنيد ، اهرم حركت را خالص كنيد و ترمز دستي را پي
تراكتور محكم بكشيد . گيربكس هنگامي كه موتور خاموش است از 

به راه افتادن تراكتور جلوگيري نمي كند .  
ـه : هنگـام كـار در دمـاي پـايين ، انتـقال دنـده بـه بـاال بـه              توج

دنده هاي سنگين محدود مي شود تا زمانيكه دمــاي روغـن 
گيربكس به  ١٠0C(٥٠0F) برســد . محـدود شـدن تعويـض 
ــه بـاال بـا عالمـت اخطـار ’CL‘ بـر صفحـه نمـايش  دنده ب
ديجيتال گيربكس همراه مي شــود . اگـر روغـن گـيربكس 
ــا جـاي ممكـن بپرهـيزيد تـا  سرد است ، از كار با ماشين ت

زمانيكه روغن گرم شود .  
پدال كالچ 

ـــا        يـك پـدال كـالچ (1) موجـود اسـت امـا بـراي تعويـض دنـده ي
حركت هاي روبه جلو يا به عقب ماشين به آن نيازي نيست .  

پدال كالچ فقط براي جابجايي تراكتور براي نصب تجهيزات يا بـراي 
راندن آن در فضاهاي محصور ، وقتي كه دنده هاي ســنگين نسـبت 
دنده به قدر كافي پاييني بدست نمي دهند و يا در سرعتهاي ميانــه 

و پايين موتور براي كنترل بهتر استفاده مي شود .  
مهم : براي جلوگــيري از فرسـودگـي زودرس ، از پـدال كـالچ بـه 

عنوان جاي پا براي استراحت استفاده نكنيد .   
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راندن تراكتور  

در حاليكه اهرم حركت خالص اســت ، كـالچ را بگـيريد و موتـور را 
استارت بزنيد . نمايشــگر LCD واقـع بـر پـانل ادوات حـرف ’N‘ را 
نمايش خواهد داد . اين امر در نمايشگر جعبه دنده نــيز بـا پديـدار 
ــوچـك تكـرار مـي شـود . (بـه  شدن يك حرف ’N‘ در يك كادر ك
عنوان عالمت خالص) شكل ’V‘ نيز در نمايشگر دنده بااليي نمايان 
ــه تراكتـور اسـتارت زده باشـيد ، گـيربكس  مي شود . (وقتي ابتدا ب

خودبخود دنده هفتم را انتخاب مي كند) .  
 

توجه : سوئيچ هــاي اسـتارت خـالص ، از بـه كـار افتـادن موتـور 
جلوگيري مي كنند مگر آنكه اهرم حركت خــالص باشـد و 

كالچ گرفته شده باشد .  
بـراي حركـت بـه جلـو ، در حاليكـه موتـور دردور مطلـــوب كــار             

مي كند ، اهرم حركت (1) را به سمت فرمان . خالف فشــار خفيـف 
ـاال  فنر بكشيد و آن را به باال حركت دهيد . كادر دور حرف ’N‘ به ب
ــه اهـرم  حركت مي كند تا مسير رو به جلو را احاطه كند . هر بار ك
ــه بـاال حركـت مـي كنـد تـا  حركت به كار مي افتد ، قاب مذكور ب

عالمت حركت به جلو ، عقب يا خالص را مشخص كند .  
ــه انتقـال بـه  هنگام حركت ، بوسيله دكمه انتقال به باال (2) يا دكم
ــال شـرح  پايين (1) نسبت دنده دلخواه ، مطابق دستورالعملي كه قب
ــه نمـايش كـه آن را در  داده شد ، انتخاب كنيد . نمونه اي از صفح
قسمتهاي بعد خواهيد ديد در شماره (3) نشان داده شده است . در 
اينجا عالمت تراكتور بااليي حركت به جلو و عدد ١٠ دنــده دهـم را 
ــر نمايشـگر  نشان مي دهد . تقسيم بندي مربوط به دنده دهم نيز ب

LCD نمايش داده مي شود .  
 

توجه : پيش از حركت، مي توان نسبت دنده باالتر يا پايين تري را 
جايگزين نمود . بهرحال ، اگر نســبتي بيـش از ١٢ انتخـاب 
ــود ، زيـرا  شود ، كنترل الكترونيك ١٢ را انتخاب خواهد نم
اين باالترين نسبت دنده مجاز هنگام حركت دادن ماشين از 
حالت ثابت است . اگر بــراي مثـال دنـده پـانزدهم پيـش از 
حركت انتخاب شود ، قسمت دنده پانزدهم چشمك مي زند 
و قسمت دنده دوازدهم ثابت مي ماند و تراكتور با دنــده ١٢ 
ــور، بـار  حركت مي كند و پيوسته، همراه با افزايش دور موت
موتور و سرعت تراكتور درجاده تا سطح مطلوب ، تا رسيدن 
به دنده مورد نظر، دنده را عوض مي كند . بخشهاي مربـوط 
ــي شـوند ، و در  به دنده هاي سيزدهم و چهاردهم نمايان م
حاليكه اين بخشها خود به خــود فعـال مـي شـوند ، بخـش 
دنده پانزدهم از چشمك زدن مي ايستد و به محض رسيدن 

نسبت دنده به محدوده دنده پانزدهم ، ثابت مي شود .   
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ــه  براي حركت به عقب، دور موتور را كم كنيد، اهرم حركت (1) را ب

سمت فرمان بكشيد و آن را به پايين حركت دهيد .  
 
 

توجه : هنگام تغيير حركت از جلو بــه عقـب ، نزديكـترين نسـبت 
موجود انتخاب خواهد شــد . از آنجـا كـه ٦ نسـبت دنـده 
درحركت عقب موجــود اسـت ، سـرعت خطـي چـرخ در 
ــه جلـو متفـاوت  حركت عقب با سرعت مزبور در حركت ب

خواهد بود .  
 
 
 

 ، F15 ــراي مثـال دنـده جلـوي هنگام كار با ماشين در دنده باال ، ب
هنگامي كه اهرم حركت به وضعيت عقب عوض مي شود ، گيربكس 

باالترين نسبت موجود در دنده عقب را (R6) انتخاب مي كند .  
 

ــاره بـه جلـو حركـت داده شـود ،  وقتي اهرم گيربكس مكانيكي دوب
نسبت (F12) انتخاب ، و بخش F12 بر نمايشگر پديدار مي شود .  

 
 
 
 
 

ــترونيك ، عالمـت  در موارد وقوع نقص در جريان مدار گيربكس الك
نقص فني (1) يا چراغ خطر و يك كد دو رقمــي نقـص (2) كـه بـا 
حرف F (نقص) شــروع مـي شـود ، بـر نمايشـگر نسـبت گـيربكس 

چشمك مي زند .  
 

ــال  كد مدار يا سنسور داراي نقص و نوع نقص را نشان مي دهد ، مث
مدار باز ، مدار كوتاه و غيره . در صورت وقوع چنين امري ، تراكتـور 

نيازمند رسيدگي نمايندگي مجاز شما مي باشد .   
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عملكرد تعويض دنده اتوماتيك  

فعال شدن حالت انتقال قدرت اتوماتيك ، تعويض دنده اتوماتيك را 
ــدوده اتومـاتيك  در نسبت دنده هاي به جلو ميسر مي كند . دو مح

موجودند :  
 

 ١٧-١٢ (٣٠ km/h گيربكس) محدوده جاده اي – نسبتهاي
 ١٨-١٢  (٤٠ km/h گيربكس)  يا       
 ١٩-١٢ (٥٠ km/h گيربكس)   يا       

محدوده زميني : نسبتهاي  ١١-١ 
 

تعويض دنده اتوماتيك درحركت در جاده   
هنگام حركت به جلو، دنده 12 يا باالتر ، سوييچ اتوماتيك (1) را در 
سمت راست ديــواره ’B‘ فشـار دهيـد و رهـا كنيـد . نسـبت دنـده 
انتخابي فعلي ، بر صفحه LCD در بخش مربوطــه قبـال بـه نمـايش 
ــاده  بـه  درآمده است . وقتي تعويض دنده اتوماتيك درحركت در ج

كار افتد، يك عالمت تريلر در صفحه نمايش بااليي نمايان مي شـود  
در حالت تعويض اتوماتيك دنــده هـا، تراكتـور بـه طـور اتومـاتيك           

دنده هاي پايينتر يا باالتر را در محــدوده جـاده اي كـه توسـط دور 
ــتفاده از ترمزهـا و گـاز پـايي تعييـن            موتور و سرعت تراكتور ، و اس

مي شود  انتخاب مي كند .  
 
 
 
 
 

براي متوقف كردن تعويض دنده اتوماتيك و بازگشــت بـه وضعيـت 
طبيعي ، سوييچ اتوماتيك (1) را فشار داده رها كنيد .  

 
همچنين، مي توانيد بوسيله فشردن هر يك از دكمه هاي انتقال بـه 
باال يا پائين يا با استفاده از اهرم حركت براي انتخاب دنده عقب،  از 

حالت تعويض دنده اتوماتيك خارج شويد .   
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تعويض دنده اتوماتيك در هنگام كار  

 
ــده هـاي جلـو بيـن ١ تـا ١١ ،  هنگام حركت يا كار با هر يك از دن
سوييچ اتوماتيك (1) را در سمت راســت ديـواره B بفشـاريد و رهـا 
كنيد . اين باعث مي شود كه گــيربكس لحظـه بـه لحظـه بـه بـاال 
ــي گشـتاور موتـور حـاصل آيـد .  تعويض شود تا مقاديري از خروج
وقتي دور موتور افت مي كند ، گيربكس مجددا به دنده هاي پـايين 

منتقل مي شود .  
 

ـــد و  پارامترهـاي انتقـال اكنـون  وارد  حافظـه  اتومـاتيك شـده ان
گيربكس مي تواند بر اساس بار و دور موتور ، ميان پنج دنده به طور 

اتوماتيك تعويض دنده كند .  
 
 
 

نسبت دنده فعلي بر نمايشگر دنده ها به همراه بخش LCD مربوطه 
قبال به نمايش درآمده است . وقتي انتقال اتوماتيك فعال مي شود ، 

يك عالمت شخم زني بر نمايشگر باال نمايان مي شود .  
ــم ، عـدد ’7‘ بـه همـراه بخـش  مثال ١ : هنگام  كار در دنده هفت
ــي شـود . اگـر سـوئيچ  مربوط به دنده هفتم نشان داده م
اتوماتيك فشرده شود ، بخش دنده پنجم و نهم چشــمك 
زن مي شوند تا نشان دهند كه تعويض دنده اتوماتيك مــا 

بين دنده هاي پنجم و نهم صورت مي گيرد .  
 

ــه نمـايش  مثال ٢ : هنگاميكه دنده ١١ درگير شده و در صفحه ب
درآمده است سوئيچ عملكرد اتوماتيك AUTO را فشــار 
دهيد . در اين حاآلت بخش مربوط به دنده ١٢؛٩ شروع 
به چشمك زدن مي كند تا نشان دهد تراكتور بين دنده 
هاي ١٢؛٩ بطور اتوماتيك تعويض دنده خواهد داشت . 

 
تعويض دنده اتوماتيك و كار برد وضعيت هاي مختلف 

اگر هنگام فعال شدن تعويض دنــده اتومـاتيك گـيربكس در حـالت 
”GO TO” قرار دارد ، (صفحــه ٨٨-٢ را ببينيـدپـايين تريـن دنـده  
”GO TO” پايين ترين دنده تعويض اتوماتيك  مي شود ، مگر آنكـه 
ــد .اگردنـده فعلـي مـورد  دنده اي كه در حال كار است ، پاينتر باش
 ”GO TO” ــايين تريـن دنـده استفاده پايين تر باشد ، دنده مزبور پ
 ”GO TO” خواهد بود . وقتي هر دو حالت انتقال اتوماتيك زمين و
ــدوده دنـده بـراي هـر دو حـالت  فعال شده باشند ، پايين ترين مح

هميشه يكسان خواهد بود .   
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تغيير فاصله دنده  

محدوه افزودن يا كاستن فاصله بين دو دنده ، هنگام حركت، هم به 
ــاي  باال و هم به پايين قابل گسترش است و اين امر، توسط دكمه ه

انتقال به باال و پايين (1) و (2) انجام مي گيرد .  
ــا سيسـتم اتومـاتيك در  مثال ١ : انتقال دنده به باال : هنگام كار ب
دنده هفتم ، آنچنانكه پيشتر شــرح داده شـد ، بخشـهاي 
ــوند .  مربوط به دنده هاي پنجم و نهم چشمك زن مي ش
هنگام رسيدن به دنده نهم دكمه انتقال به باال (2) را يـك 
بار براي انتخاب دنده دهم فشار دهيد . وقتي تراكتــور بـه 
ــا دنـده  دنده دهم انتقال يافت ، دكمه را دوباره بفشاريد ت
ــال اتومـاتيك ميـان دنـده  يازدهم فعال شود . اكنون انتق
پنجم و يازدهم ممكن است . بخش مربوط به دنده پنجـم 
ــا پـايينترين دنـده اتومـاتيك  همچنان چشمك مي زند ت

مشخص شده را معرفي كند .  
 

مثال ٢ : انتقال دنده به پايين : در حاليكه دنده پنجم پايين ترين 
دنده در نسبت اتوماتيك است ، تراكتور را آهسته كنيد تا 
به دنده مزبور برسيد . سپس با استفاده از دكمه انتقال به 
پايين (1) ، دنده ٤ را انتخاب كنيد و سپس ســرعت را تـا 
دنده ٤ كاهش دهيد . اكنون مي توانيــد در صـورت نيـاز 
دنده ٣ را انتخاب كنيد . در محدوده اتوماتيك اسـتفاده از 

اين تكنيك براي دنده هاي١ تا ١١ ممكن است .   
 

كاهش دادن فاصله بين دو دنده  
ــوان تعـداد دنـده هـاي موجـود در محـدوده  در صورت لزوم ، مي ت
ــيوه  اتوماتيك را با استفاده از دكمه هاي انتقال به باال يا پايين به ش

ذيل كاهش داد .  
مثال ١ : انتقال دنده به باال : وقتي باالترين دنده تعيين شده، دنده 
ــور  در  دنـده  نهمين است ، (بخش چشمك زن)  و تراكت
ــه پـايين (1) تصويـر  سنگين كار مي كند ، دكمه انتقال ب
155 را بفشاريد . بخش چشمك زن ، هر يك بــار كـاهش 

دنده را با هر بار فشردن دكمه نشان مي دهد . 
ــور متوقـف شـده  مثال ٢ : انتقال دنده به پايين : در حاليكه تراكت
است ، و موتور كار مي كند ، سوئيچ اتوماتيك (1) واقع بر 
ديواره B اتاقك را فشار داده نگهداريد . از دكمه انتقال بـه 
باال  (2) در شـكل 155 بـراي حركـت از محـدوده دنـده 
ــده  پايينتر به باال (بخش چشمك زن) استفاده كنيد تا دن
ــه محـدوده  دلخواه فعال شود . اين عمل باعث مي شود ك
دنده پايين تر بدون تغيير در محدوده دنده بااليي موجـود 

در حافظه اتوماتيك ، تعويض شود .   
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محدوده تعويض دنده  
ــاز اصلـي و  نقطه اي كه دنده در آن تغيير مي كند بوسيله تنظيم گ
گشتاور موتورهنگامي كه سوئيچ عملكرد اتوماتيك فشرده مي شود، 
پديد مي آيد . در صورت نياز مي توان نقطه انتقال به باال يــا پـايين 

را به حيطه باالتر يا پايين تري تغيير داد .  
 

ERPM باالتر : گاز دستي(1) را به ERPM باالتري حركت دهيــد  
پارامترهاي انتقال به باال خود بــه خـود همـاهنگ 
ــور رخ  مي شوند و انتقال دنده با سرعت باالتر موت

مي دهد .  
ــد تـا  ERPM پايين تر : گاز دستي (1) را به جاي خود بازگرداني
سرعت كمتري در موتور حــاصل شـود و دكمـه 
انتقال به باال (2) را بفشاريد . گيربكس به دنــده 
ـــابد و پارامترهــاي انتقــال  بـاال انتقـال مـي ي
ــي شـوند . انتقـال اتومـاتيك دنـده  هماهنگ م

اكنون با دور پايين تر موتور ميسر است .  
 

توجه : تغيير پارامترهاي انتقــال دنـده ممكـن اسـت بـاعث شـود 
آستانه انتقال يك يا چند دنده از فاصله دنده 5 اصلي خارج 
شود . اگر ايــن امـر رخ داد ، فاصلـه دنـده را بـا اسـتفاده از 

عمليات آورده شده در صفحه قبل گسترش دهيد .  
 

وضعيت ايست  
انتقال اتوماتيك زميني در وضعيــت ايسـت قـرار خواهـد گرفـت در 

صورتي كه :  
•  اتصال سه نقطه اي بلند شده باشد  

•  كالچ گرفته شده باشد  

•  اهرم گيربكس مكانيكي از وضعيت حركت به جلو خــارج شـده 

باشد .  
 LCD ــه انتقـال اتومـاتيك در وضعيـت ايسـت قـراردارد هنگامي ك
همچنان چشمك مي زند (مگر آنكه مســير عقـب انتخـاب شـود) و 

ــاتيك بـاقي    پارامترهاي انتقال موجود ، در حافظه بخش انتقال اتوم
مي مانند .  

 
براي خروج از برنامه  

از حيطه عملكرد انتقال اتوماتيك به سه طريق مي توان خارج شد :  
١. فاصله به فاصله سوييچ عملكرد اتومــاتيك (1) فشـار دهيـد در 

حاليكه در وضعيت اتوماتيك  قرار داريد .  
ــاتيك فعـال  ٢. دنده سيزدهم يا باالتر را هنگامي كه وضعيت اتوم

است ، انتخاب كنيد .  
٣. دنده هاي خزشي را فعال كنيد .   
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تغيير وضعيت هاي مختلف 

يكي از تسهيالت اختياري تراكتور شما ، تغيير وضعيت ها مي باشد. 
هر زمان كه ادوات تراكتور بلند شود ، سيستم GO TO براي انتقال 
ــورد اسـتفاده  به محدوده پايينتر دنده ، پايين تر از محدوده فعلي م
ــن امكـان مـي تـوان بـا فعـال كـردن  قابل برنامه ريزي است . از اي
محدوده تعويض دنده اتوماتيك كارروي زمين استفاده كرد ، در اين 
صورت تراكتور نيز خودبه خود براي پايين آوردن ادوات به دنده باال 

انتقال مي يابد .  
 

براي برنامه ريزي قسمت ”GO TO ” به شيوه زير عمل كنيد :  
 

ــواره B را  در حاليكه موتور روشن است ، سوييچ اتوماتيك (1) بر دي
فشار داده نگهداريد .  

 
 
 
 
 
 
 

ــاالبر سـريع (1) را بـراي بلنـد كـردن ادوات،  قسمت باالي سوييچ ب
فشار داده، رها كنيد . LCD محدوده اتوماتيك بــر صفحـه نمـايش 

گيربكس ظاهر خواهد شد . سوييچ اتوماتيك را همچنان نگهداريد .  
 
 
 
 
 
 
 
 

در حاليكه همچنان سوييچ اتوماتيك را نگه داشته ايد ، دنده دلخواه 
خود را در محدوده ”GO TO” با استفاده از دكمه انتقال به بــاال (2) 
ــال شـده در  يا به پايين (1) انتخاب كنيد . بخش مربوط به دنده فع
قسمت ”GO TO” شروع به چشمك زدن مي كند . سوييچ خودكار 
را رها كنيد . ادوات را با فشردن و رها كــردن سـوييچ بـاالبر سـريع 

پايين بياوريد .  
 

ــار بلنـد  توجه : انتقال اتوماتيك در هنگام كار روي زمين ، با هر ب
شدن ادوات غير فعال مي شــود و بـا هـر بـار پـايين آوردن 

ادوات فعال مي گردد .   
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ــردن قسـمت ”GO TO” و بـازگشـت بـه انتقـال  براي غير فعال ك
طبيعي ، سوييچ اتوماتيك (1) را درحالت فشرده نگهداريد . سـوييچ 
ــردن يـا پـايين آوردن  باالبر سريع (1) را در شكل 162 براي بلند ك

ادوات به كار بريد .  
 

توجه : با انتخاب تعويض دنده اتومــاتيك بـه همـراه فعـال كـردن 
سيستم ”GO TO” ، پايين ترين (ســنگين تريـن) دنـده در 

قسـمت اتومـاتيك تبديـــل بــه دنــده انتخــابي قســمت         
”GO TO”مي شود .  

 
 
 
 
 
 

هماهنگ كردن سرعت  
هنگام  حركت  بر جاده  در  محدوده  جاده اي  دنده ها ، گيربكس 
مي تواند خود به خود دورموتور را با سرعت تراكتور درجاده بوسـيله 
ــا بـا خـالص كـردن آنـي اهـرم گـيربكس مكـانيكي  گرفتن كالچ ي

هماهنگ كند .  
 

 ١٧-١٢ (٣٠ km/h گيربكس)  -نسبت هاي محدوده جاده اي
 ١٨-١٢ (٤٠ km/h گيربكس) يا

  ١٩-١٢ (٥٠ km/h گيربكس) يا
 

دنده فعلي، در صورتيكه از دنده مطلوب براي سرعت هماهنگ شده 
باالتر باشد ، به عنوان دنده مورد نظر (يـا نـهايي) بوسـيله چشـمك 
زدن بخش مربوط به دنده مزبور بر نمايشگر LCD معرفي ميشود .  

 
 

برنامه ريزي نسبت دنده هاي دنده عقب   
هنگام تعويض دنده از جلو به عقب، گيربكس به طور طبيعي همــان 
نسبت دنده در محدوده جلو يا نزديكترين نسبت ممكــن بـه آن در 

حيطه عقب را فعال مي كند .  
 

براي موارد خاص انتقال ، گيربكس با فرمــان تمـام اتومـاتيك ايـن 
ــبت  مزيت را داراست كه خود به خود نسبت دنده عقب را تا سه نس

باالتر يا پايين تر از نسبت فعلي دنده جلو تعويض مي كند .  
 

براي برنامه ريزي دنده عقب ديگري ، به شيوه زير عمل كنيد :   
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•  سوئيچ استارت را خاموش كنيد .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه وضعيـت دنـده عقـب حركـت  •  اهرم گيربكس دستي (1) را ب

دهيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  دكمه انتقال به باال (2) را فشار داده نگهداريد .  

ــه انتقـال بـه بـاال را نگهداشـته ايـد ، سـوييچ  •  در حاليكه دكم

استارت را روشن كنيد (اما به موتور اســتارت نزنيـد) نمايشـگر 
بايستي ’Ro‘ را نشان دهد (مگر آنكه گيربكس قبال براي فعال 
ــه ريـزي شـده  كردن دنده عقب باالتر يا پايين تر ديگري برنام

باشد )  
ــه  •  دكمه انتقال به باال را رها كنيد . گيربكس اكنون آماده برنام

ريزي است .   
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براي برنامه ريزي نسبت دنده در دنده عقب باالتر  

ــد .  •  دكمه انتقال به باال (2) را دو يا سه بار بنا به نياز فشار دهي

صفحه نمايش ’R1’, ‘R2‘ يا ’R3‘ را نشــان مـي دهـد . ايـن 
ــود ، دنـده  بدين معناست كه هنگامي كه درجهت عقب كار ش
يك ، دو يا سه نسبت باالتر از همان نسبت دنده در جهت جلو 

خواهد بود .  
 
 
 
 
 
 
 

براي برنامه ريزي نسبت دنده عقب پايينتر  
•  دكمه انتقال به پايين (1) را يك ، دو يا سه بار بر حســب نيـاز 

فشار دهيد . صفحــه نمـايش ’R1’, ‘R2‘ يـا ’R3‘ را نمـايش           
ــه هنگـام فعـال شـدن جـهت  مي دهد . اين بدين معناست ك
عقب، دنده يك ، دو يا سه نسبت پايينتر از نسبت مشابه خــود 

در جهت جلو خواهد بود .  
 
 
 
 
 
 

براي خروج از برنامه  
•  سوئيچ استارت را خاموش كنيد . اكنون گيربكس برنامه ريـزي 

شده است .  
 

توجه : به خاطر داشته باشيد كه تنها ٦ دنده عقب موجود اســت . 
ــا نسـبت دنـده F13 يـا باالتـر در حـال  در نتيجه ، در صورتي كه ب
حركت به جلو هستيد ، گيربكس هميشه طوري عمل مي كند كــه 
در صورت كار با دنده F12 (باالترين نسبت در كارروي زمين) عمـل 
ــب  مي كرد . بنابراين ، اگر گيربكس براي انتخاب ٢ نسبت دنده عق

پايينتر برنامه ريزي شده باشد ، R4 فعال خواهد شد .  
 

ــبت دنـده F1-6 بـه جلـو حركـت مـي كنيـد ،  در مقابل ،اگر با نس
ــل خواهـد كـرد كـه در دنـده ٧ عمـل       گيربكس هميشه طوري عم

مي كند . بنابراين اگر گيربكس براي انتخاب ٢ نســبت دنـده عقـب 
باالتر برنامه ريزي شده باشد ، R3 فعال خواهد شد .   
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دنده هاي خزشي  
(در صورت وجود) 

براي كار با سرعت هاي بيش از حد پايين شخم زدن ، يك مجموعه 
دنده كاهشي (دنده هــاي خزشـي) موجـود اسـت . مجموعـه دنـده 
خزشي درون محفظــه اصلـي گـيربكس نصـب شـده اسـت و داراي 

نسبت كاهشي معادل ٦ : ١ مي باشد .  
با دنده هاي خزشي ، ١٠ نسبت دنده اضافه به جلو و ٦ نسبت دنده 
ــاي دنـده درون  عقب اضافه فراهم مي شود . دنده كاهشي نسبت ه

گـيربكس اصلـي را بـراي فراهـم كـردن ســـرعت پــايين در كــار                            
مي كاهد .  

انتخاب دنده هاي خزشي  
 TM155 تا TM120 مدل

 
ــه موتـور روشـن اسـت ،  براي انتخاب دنده هاي خزشي ، در حاليك
كالچ گرفته شده و تراكتور ثابت مي باشد ، نسبت / محدوده مــورد 
نظر خود را با استفاده از كنترل انتقال تمام اتوماتيك فعــال كنيـد . 
ــاال بكشـيد .  متن قبلي را ببينيد . كنترل دنده هاي خزشي (1) را ب
(شكل 169) تا محدوده دنده خزشي را فعال كنيد ، براي غير فعــال 
كردن آن نيز كنترل را به پايين فشار دهيد . انتخاب دنده خزشي با 
ــايش  يـك عالمـت ”حلـزون” بـر گوشـه بـااليي راسـت صفحـه نم

گيربكس، مجاور اهرمهاي دنده نشان داده مي شود .  
 

 TM190 و TM175 مدلهاي
در حاليكه موتور روشــن اسـت ، كـالچ گرفتـه شـده اسـت و اهـرم 
حركت خالص مي باشد ، ترمزهاي پايي تراكتوررا گرفته نگهداريد . 
ــوييچ انتخـاب كننـده (1) ، شـكل  در همان لحظه، بخش پاييني س
170 ، را فشار دهيد تا دنده هاي خزشي فعال شوند .  يــك عالمـت 
ــه نمـايش گـيربكس ظـاهر  سرعت خزش (1) شكل 171 ، بر صفح
ــامال فعـال شـدند  شده چشمك مي زند . وقتي دنده هاي خزشي ك

عالمت مزبور چند بار چشمك زده، سپس ثابت مي شود .  
براي خالص كردن دنده هاي خزشي (غير فعال كردن آنها) مراحــل 

باال را تكرار كنيد و سوييچ انتخاب كننده را دوباره فشار دهيد .  
١٠ نسبت اضافه هنگام استفاده از دنده هاي خزشي ايجاد مي شود.  
ــه 97-2 بـراي نسـبت هـاي موجـود  جدول سرعت جاده را درصفح

ببينيد .  
 

مهم : دنده هاي خزشي سرعت هاي خطي چرخ بســيار پـاييني را 
ارائه مي دهند . از اين مزيت براي برداشــتن بـار اضـافي بـا 
تراكتور استفاده نكنيد . از دنده هاي خزشي در نسبت هاي 
باال براي اعمالي كه نياز به قدرت كامل موتور دارند استفاده 

نكنيد .   
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نمودارهاي سرعت حركت  

نموداري مشابه آنچه در تصويــر نشـان داده شـده اسـت در گوشـه 
ــمت راسـت نصـب شـده اسـت . نمـودار ،  پاييني روبروي پنجره س
ــف  سرعت تقريبي حركت را در تمامي نسبت ها در سه حيطه مختل

سرعت موتور به تصوير مي كشد .  
 ١٥٠٠ rev/min لبه سمت چپ هر نوار نشاندهنده دورموتور معـادل
ــادل rev/min ٢٢٠٠ اسـت.  است و لبه راست، نشاندهنده دوري مع
نقطـه سـفيدي كـه در مركـز نـوار قـرار دارد، دور موتـور (معـــادل 
 ٥٤٠ rev/min ــادل rev/min ١٩٧٠) را در حالتي كه دورP.T.O مع

است، نشان مي دهد.  
 
 

 ٤٠  km/h مثال : نمودار
ـــادل rev/min ٢٢٠٠ در دنــده  بـراي محاسـبه سـرعت حركـت مع
ــا بـه پـايين تـا  شانزدهم لبه راست بلوك را به باال تا رديف km/h ي
رديف MPH دنبال كنيــد . در مثـال آورده شـده ، سـرعت حركـت 

مذكور km/h ٢٧/٨ يا ١٧/٢MPH مي باشد .  
 

ــات سـرعت حركـت بـراي  با استفاده از مثال km/h ٤٠ باال ، اطالع
گيربكس هاي km/h ٣٠ و km/h ٥٠ نـيز بـه شـيوه مشـابه قـابل 

محاسبه است .  
 

جداول سرعت حركت  
ــر  سرعت حركت تراكتور شما بر پانل ادوات نشان داده مي شود . اگ
ــن سـرعت دقيـق خواهـد بـود .  تراكتور شما مجهز به رادار است اي
تراكتورهاي فاقد اين سيستم سرعت حركت چندان دقيقي را ناشي 

ــاير  ، تغيـير انـدازه  تـاير  و  غـيره نشـان           از لغزش چرخ  ، فشار  ت
نمي دهند .  

 
 MPH و km/h جداول آورده شده در صفحات بعد سرعت حركت به
را نشان مي دهد . براي يافتن سرعت جاده براي تراكتور خود در هر 
ــدازه تـاير عقبـي تراكتورتـان را  نسبت دنده اي ، ستون مربوط به ان

استفاده كنيد .   
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

وقتي در سرعت km/h ٣٠ از گيربكس ٦*١٧  يا  km/h  ٤٠ براي  TM120 و  TM155  استفاده ميشود . 
 
 
 
 
 
 

توجه : دنده جلو  F6 در دامنه  C در گيركبس با قابليت km/h ٣٠ وجود ندارد . 

18.4-38, 18.4R-38
520/70R-38,
600/65R-38

14.9R-46 20.8-38, 20.8R-38
580/70R-38,
650/65R-38

18.4R-42

F1 1.9 (1.2) 1.9 (1.2) 1.9 (1.2) 2.0 (1.2)

F2 2.2 (1.4) 2.3 (1.4) 2.3 (1.5) 2.4 (1.5)

F3 2.7 (1.7) 2.7 (1.7) 2.8 (1.7) 2.9 (1.8)

F4 3.2 (2.0) 3.3 (2.0) 3.4 (2.1) 3.4 (2.1)

F5 3.9 (2.4) 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 4.1 (2.6)

F6 4.7 (2.9) 4.8 (3.0) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1)

F7 5.4 (3.4) 5.5 (3.4) 5.6 (3.5) 5.7 (3.6)

F8 6.5 (4.0) 6.6 (4.1) 6.8 (4.2) 6.9 (4.3)

F9 7.8 (4.8) 7.9 (4.9) 8.1 (5.1) 8.3 (5.1)

F10 9.4 (5.8) 9.6 (5.9) 9.8 (6.1) 9.9 (6.2)

F11 11.3 (7.0) 11.5 (7.1) 11.8 (7.3) 12.0 (7.4)

F12 13.6 (8.4) 13.8 (8.6) 14.1 (8.8) 14.4 (8.9)

F13 15.6 (9.7) 15.9 (9.9) 16.2 (10.1) 16.5 (10.3)

F14 18.7 (11.6) 19.1 (11.9) 19.5 (12.1) 19.9 (12.4)

F15 22.5 (14.0) 22.9 (14.3) 23.5 (14.6) 23.9 (14.8)

F16 27.1 (16.8) 27.6 (17.1) 28.2 (17.5) 28.7 (17.8)

F17 32.5 (20.2) 33.2 (20.6) 33.9 (21.1) 34.5 (21.5)

F18 39.1 (24.3) 39.9 (24.8) 40.8 (25.4) 41.5 (25.8)

R1 4.1 (2.6) 4.2 (2.6) 4.3 (2.7) 4.4 (2.7)

R2 5.0 (3.1) 5.0 (3.1) 5.2 (3.2) 5.3 (3.3)

R3 5.9 (3.7) 6.1 (3.8) 6.2 (3.9) 6.3 (3.9)

R4 7.2 (4.4) 7.3 (4.5) 7.5 (4.6) 7.6 (4.7)

R5 8.6 (5.3) 8.8 (5.4) 9.0 (5.6) 9.1 (5.7)

R6 10.4 (6.4) 10.5 (6.6) 10.8 (6.7) 11.0 (6.8)

اندازه تاير عقب 

دنده جلو -  سرعتهاي استاندارد 

نسبت دنده 
اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده عقب - سرعتهاي استاندارد 
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 ٢٢٠٠rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

براي تراكتورهاي  TM120 و  TM155  وقتي گيربكس اختياري خزشي مورد استفاده قرار گيرد . 
 
 
 
 
 
 

18.4-38, 18.4R-38
520/70R-38,
600/65R-38

14.9R-46 20.8-38, 20.8R-38
580/70R-38,
650/65R-38

18.4R-42

F1 0.31 (0.19) 0.32 (0.20) 0.32 (0.20) 0.33 (0.20)

F2 0.37 (0.23) 0.38 (0.24) 0.39 (0.24) 0.40 (0.25)

F3 0.45 (0.28) 0.46 (0.28) 0.47 (0.29) 0.47 (0.30)

F4 0.54 (0.33) 0.55 (0.34) 0.56 (0.35) 0.57 (0.36)

F5 0.65 (0.40) 0.66 (0.41) 0.67 (0.42) 0.69 (0.43)

F6 0.78 (0.48) 0.79 (0.49) 0.81 (0.50) 0.83 (0.51)

F7 0.90 (0.56) 0.92 (0.57) 0.94 (0.58) 0.95 (0.59)

F8 1.08 (0.67) 1.10 (0.69) 1.13 (0.70) 1.15 (0.71)

F9 1.30 (0.81) 1.32 (0.82) 1.35 (0.84) 1.38 (0.86)

F10 1.56 (0.97) 1.59 (0.99) 1.63 (1.01) 1.66 (1.03)

R1 0.69 (0.43) 0.70 (0.44) 0.72 (0.44) 0.73 (0.45)

R2 0.82 (0.51) 0.84 (0.52) 0.86 (0.53) 0.88 (0.54)

R3 0.99 (0.62) 1.01 (0.63) 1.03 (0.64) 1.05 (0.65)

R4 1.19 (0.74) 1.21 (0.76) 1.24 (0.77) 1.26 (0.79)

R5 1.43 (0.89) 1.46 (0.91) 1.49 (0.93) 1.52 (0.95)

R6 1.72 (1.07) 1.76 (1.09) 1.80 (1.12) 1.83 (1.14)

اندازه تاير عقب 
نسبت دنده 

اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده جلو - سرعتهاي خزش 

دنده عقب - سرعتهاي خزش 
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

   TM175 و TM190  ٥٠  از گيربكس ٦*١٩ براي km/h  ٤٠  از گيربكس ٦*١٨ يا km/h  ٣٠ از گيربكس ٦*١٧  يا km/h وقتي در سرعت
استفاده ميشود . 

 
 
 
 
 
 

توجه : دنده جلو  F19 فقط در گيركبسهاي با قابليت km/h ٥٠ وجود دارد . 
توجه : دنده هاي جلو  F19 , F18  در گيركبسهاي با قابليت  km/h ٣٠ وجود ندارد . 

18.4R-38 20.8R-38 18.4R-42 20.8R-42

F1 1.7 (1.0) 1.8 (1.1) 1.8 (1.1) 1.9 (1.1)

F2 2.1 (1.3) 2.2 (1.3) 2.2 (1.3) 2.3 (1.4)

F3 2.4 (1.4) 2.6 (1.6) 2.6 (1.6) 2.7 (1.6)

F4 3.0 (1.8) 3.1 (1.9) 3.2 (1.9) 3.3 (2.0)

F5 3.6 (2.2) 3.8 (2.3) 3.8 (2.3) 4.0 (2.4)

F6 4.3 (2.6) 4.5 (2.7) 4.6 (2.8) 4.8 (2.9)

F7 5.0 (3.1) 5.2 (3.2) 5.3 (3.2) 5.5 (3.4)

F8 6.0 (3.7) 6.2 (3.8) 6.4 (3.9) 6.6 (4.1)

F9 7.2 (4.4) 7.5 (4.6) 7.6 (4.7) 8.0 (4.9)

F10 8.7 (5.4) 9.1 (5.6) 9.2 (5.7) 9.5 (5.9)

F11 10.5 (6.5) 10.9 (6.7) 11.0 (6.8) 11.5 (7.1)

F12 12.5 (7.7) 13.1 (8.1) 13.3 (8.2) 13.8 (8.5)

F13 14.4 (8.9) 15.0 (9.3) 15.3 (9.5) 15.8 (9.8)

F14 17.3 (10.7) 18.5 (11.4) 18.4 (11.4) 19.1 (11.8)

F15 20.8 (12.9) 21.7 (13.4) 22.0 (13.6) 23.0 (14.2)

F16 25.0 (15.5) 26.0 (16.1) 26.5 (16.4) 27.6 (17.1)

F17 30.1 (19.9) 31.4 (19.5) 32.0 (19.8) 33.2 (20.6)

F18 36.2 (22.4) 37.7 (23.4) 38.4 (23.8) 40.0 (24.8)

F19 41.5 (25.7) 43.2 (26.8) 44.0 (27.3) 45.8 (28.4)

R1 3.8 (2.3) 4.0 (2.4) 4.0 (2.4) 4.2 (2.6)

R2 4.6 (2.8) 4.7 (2.9) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1)

R3 5.5 (3.4) 5.8 (3.6) 5.8 (3.6) 6.0 (3.7)

R4 6.6 (4.1) 6.8 (4.2) 7.0 (4.3) 7.3 (4.5)

R5 8.0 (4.9) 8.3 (5.1) 8.4 (5.2) 8.8 (5.4)

R6 9.5 (5.9) 10.0 (6.2) 10.1 (6.2) 10.5 (6.5)

اندازه تاير عقب 

دنده جلو -  سرعتهاي استاندارد 

نسبت دنده 
اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده عقب - سرعتهاي استاندارد 
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 ٢٢٠٠ rev / min با دور موتور MPH  و Km/h  سرعت بر حسب

براي تراكتورهاي TM190 و  TM175  وقتي گيربكس اختياري خزشي استفاده ميشود . 
 
 
 
 
 
 

18.4R-38 20.8R-38 18.4R-42 20.8R-42

F1 0.29 (0.18) 0.30 (0.18) 0.30 (0.18) 0.32 (0.19)

F2 0.34 (0.21) 0.36 (0.22) 0.36 (0.22) 0.38 (0.23)

F3 0.41 (0.25) 0.43 (0.26) 0.44 (0.27) 0.46 (0.28)

F4 0.50 (0.31) 0.52 (0.32) 0.53 (0.32) 0.55 (0.34)

F5 0.60 (0.37) 0.62 (0.38) 0.63 (0.39) 0.66 (0.41)

F6 0.72 (0.44) 0.75 (0.46) 0.76 (0.47) 0.80 (0.49)

F7 0.83 (0.51) 0.87 (0.54) 0.88 (0.54) 0.92 (0.57)

F8 1.00 (0.62) 1.04 (0.64) 1.06 (0.65) 1.10 (0.68)

F9 1.20 (0.74) 1.25 (0.77) 1.27 (0.78) 1.32 (0.82)

F10 1.44 (0.89) 1.50 (0.93) 1.53 (0.95) 1.60 (0.99)

R1 0.63 (0.39) 0.66 (0.41) 0.67 (0.41) 0.70 (0.43)

R2 0.76 (0.47) 0.80 (0.49) 0.81 (0.50) 0.84 (0.52)

R3 0.92 (0.57) 0.95 (0.59) 0.97 (0.60) 1.01 (0.62)

R4 1.10 (0.68) 1.15 (0.65) 1.17 (0.72) 1.22 (0.75)

R5 1.32 (0.82) 1.38 (0.85) 1.40 (0.86) 1.46 (0.90)

R6 1.60 (0.99) 1.66 (1.03) 1.70 (1.05) 1.76 (1.09)

نسبت دنده اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب  اندازه تاير عقب 

دنده جلو - سرعتهاي خزش 

دنده عقب - سرعتهاي خزش 
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واحد مديريت الكترونيك  

واحد مديريت الكترونيك ، واقـع بـر كنسـول سـمت راسـت ، قفـل 
ــور  ديفرانسيل ، عملكردهاي چهارچرخ محرك و چراغهاي كار تراكت

را كنترل مي كند .  
 

بر اساس ويژگيهاي تراكتور ، ممكن است كه واحدهــايي داراي٣ يـا 
٤ دكمه لمسي در تراكتور نصب شده است . در شكل 173 ، نوع  ٣ 
دكمه اي آن  نشان داده شده اســت . شـكل 174 قفـل تـرا را كـه 
داراي چهار دكمه لمسي است را نشان مي دهد . سوييچ چراغ كار ، 
ـان داده  درست در زير واقع شده است و در شكلهاي 185 يا 186 نش

شده است .  
 
 

قفل ديفرانسيل عقب و جلو  
تراكتورهاي داراي چهارچرخ محرك داراي قفل ديفرانسيلي واقع در 
اكسل هاي جلو و عقب هستند كه جهت قفل كردن هر چهار چــرخ 
با هــم ، در شـرايطي كـه امكـان  لغـزش چـرخ  وجـود دارد مـورد 
ــاي داراي دو چـرخ محـرك فقـط  استفاده قرار مي گيرد . تراكتوره

قفل ديفرانسيلي در اكسل عقب دارند .  
 

قفل هاي ديفرانسيل بوسيله دو دكمه لمسي واقع در واحد مديريت 
ــه هـا (1) يـا (3) را لمـس  الكترونيك فعال مي شوند . يكي از دكم

كنيد تا صداي بيپ از زنگ اخبار شنيده شود .  
همزمان ، LED (2) يا (4) در گوشه صفحه لمسي براي نشـان دادن 

آنكه قفل ديفرانسيل فعال شده است ، روشن مي شوند .  
 

بر اساس نوع تراكتور ، انواع مختلف قابل استفاده اند ، به شرح ذيل:  
 

الف) دستي (همه مدلها)  
ب) نيمه اتوماتيك (فقط واحد هاي سه دكمه اي ) 

ج) تمام اتوماتيك (فقط واحدهاي 4 دكمه اي  ) 
 

اخطار 
هنگام گردش تراكتور به اطراف ، از قفل ديفرانسيل استفاده نكنيـد. 
در غير اين صورت ، هنگامي كه قفل ديفرانسيل فعال شود ، كنترل 

تراكتور بسيار سخت خواهد بود .  
 

ــل  مـهم : اگـر پيچـش چـرخ رخ داد ، قبـل از درگـير كـردن قف
ديفرانسـيال بـراي جلـوگـيري از وارد شـدن ضربـات (شـوك) بـــه 

گيربكس ؛ دور موتور را كاهش دهيد . 
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الف) حالت دستي (واحد ٣ دكمه اي يا  ٤ دكمه اي) 

 
صفحه (3) شكلهاي 175 يا 176 را لمس كنيــد . آژيـر يـك صـداي 
بيپ مي دهد و  LED (4) در گوشه صفحه روشن مي شود تا نشان 
ــراغ شـاخص  دهد كه قفل ديفرانسيل دستي به كار افتاده است . چ
ـــل  (1) شـكل 177 ، بـر پـانل ادوات نـيز هنگـام درگـير شـدن قف

ديفرانسيل روشن مي شود .  
 
 
 
 
 
 

در حالت دستي ، به شيوه زير مي توان قفل را غير فعال نمود :  
 
 

اگر يك يا دو پدال ترمز درگير باشند :  
قفل ديفرانسيل خالص مي شود و  LED (4) خاموش مي شود .  

 
 

اگر دكمه را لمس كنيد : 
قفل ديفرانسيل خالص مي شود و  LED (4) خاموش مي گردد .  

 
 
 
 
 
 

اگر سرعت تراكتور به km/h ١٥ (MPH ٩) برسد :  
قفل ديفرانسيل خالص مي شود و  LED (4) خاموش مي گردد .   

 175

 176
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ب) حالت نيمه اتوماتيك (فقط واحد سه دكمه اي )  
صفحه 1 را لمس كنيد ، آژير صداي بيپ مي دهـد و  LED  (2)در 
گوشه صفحه روشن مي شود تا نشان دهــد حـالت نيمـه اتومـاتيك 
قفل ديفرانسيل فعال شده اســت . چـراغ شـاخص (1) شـكل 179 ، 

ــي شـود امـا فقـط تـا زمـاني كـه       واقع بر پانل ادوات ، نيز روشن م
ــالت  قفل هاي ديفرانسيل كامال فعال شوند ، روشن مي ماند . در ح

ــاتيك ، خـالص كـردن قفـل بـه شـيوه هـاي زيـر انجـام                    نيمه اتوم
مي شود :  

 
سوييچ باالبر سريع فعال شده باشد : - 

قفل، بطور موقت غير فعال مي شود (وقتي                         پايين 
بيايد دوباره فعال مي شود)  

 
ــود كـه سـوييچ  توجه : اگر حالت نيمه اتوماتيك در حالي فعال ش

باالبر سريع در حــالت بلنـد كـردن قـرار دارد ،  قفـل هـاي  
ــاالبر  ديفرانسيل فعال مي شوند اما وقتي درپي آن، سوييچ ب
سريع ، براي بلند كردن اتصال سه نقطه اي استفاده شــود ، 

غير فعال مي گردد .  
 
 

اگر يك يا هر دو پدال ترمز درگير باشند : -  
خالصي موقتي قفل  

 
اگر دكمه را لمس كنيد : - 

قفل ديفرانسيل غير فعال مي شود و درپي آن، LED   (2) خـاموش 
مي شود .  

 
اگر سرعت تراكتور بهkm/h  ١٥ (MPH ٩) برسد : - 

قفل ديفرانسيل خالص و  LED  (2)خاموش مي شود .  
 

ــاموش  توجه : اگرسوييچ استارت حين درگيري قفل ديفرانسيل خ
باشد، وقتــي دوبـاره سـوييچ روشـن شـود ، حـالت نيمـه 

اتوماتيك خود به خود فعال خواهد شد .   
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ـهار  ج) قفل ترا ، حالت كامال اتوماتيك (فقط واحد چ

دكمه اي )  
براي درگير كــردن هـر دو قفـل ديفرانسـيل در حـالت اتومـاتيك ، 
صفحه (1) را لمس كنيد . زنگ اخبار يك صداي بيپ خواهــد داد و 
ــراي نشـان دادن فعـال شـدن حـالت  LED   (2)در گوشه صفحه ب

ـانل   اتوماتيك روشن خواهد شد . چراغ شاخص  (1) شكل 181  بر پ
ادوات نيز روشن مي شود اما تنها تا زمانيكه قفلها واقعا درگير شوند 

روشن مي ماند .  
در حالت كامال  اتوماتيك ، خالصي  قفل به  شيوه هاي  زير  انجام 

مي شود :  
اگر يك يا دو ترمز گرفته شده باشند : -  

خالصي موقت ترمز  
 

اگر صفحه را لمس كنيد : -  
قفل ديفرانسيل خالص و LED   (2)خاموش مي شود .  

 
ــر از          اگر زاويه فرمان بيش از  ٢٠0  و  سرعت  تراكتور  كم ت

km/h ١٠ (MPH ٦) باشد : - 

خالصي موقت  
 

اگر زاويه فرمان از ١٠0 درجه بيشتر و  سرعت  تراكتور  در محدوده 
 km/h ١٥-١٠ (٩MPH-٦) باشد : - 

خالصي موقت  
ـه : زاويـه فرمـان تراكتـور را مـي تـوان در حـالت اتومـاتيك     توج

ــا نمـايندگـي مجـاز خـود  برنامه ريزي كرده تغيير داد . ب
مشورت كنيد .  

اگر سوييچ باالبر سريع فعال شده باشد : - 
خالصي موقت (هنگامي كه                          پـايين بيـايد قفـل 

دوباره فعال مي شود)  
توجه : اگر حالت اتوماتيك انتخاب شود ، در حاليكه سوييچ بــاالبر 
سريع  در وضعيــت  بلنـد  كـردن  قـرار دارد ،  قفـل هـاي 
ــور متعاقبـا  ديفرانسيل فعال مي شوند اما وقتي  سوييچ مزب
ــه اي اسـتفاده شـود ، غـير  براي بلند كردن اتصال سه نقط

فعال مي شوند .  
اگر سرعت تراكتور بهkm/h ١٥ (MPH ٩) برسد : - 

قفل ديفرانسيل خالص و LED   (2)خاموش مي شود .  
 

توجه : اگر سوئيچ استارت هنگامي كه قفل ديفرانسيل فعال اسـت 
خاموش شود ، با روشن كــردن مجـدد سـوييچ ، دسـتگاه 

خود به خود در حالت اتوماتيك قرار مي گيرد .   

 180

 181

بخش ٢ - كنترلها ، تجهيزات و عملكرد آنها 

اتصال سه نقطه اي 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ١٠٢-٢

 
وضعيت چهار چرخ محرك  

(در صورتي كه نصب شده باشد) 
وضعيـت چـهارچـرخ محـرك در تمـامي دنـده هـا (جلـو و عقــب)        

ــار و چـه در حيـن  مي تواند  فعال يا غير فعال شود. چه در حين ك
بارگيري كامل .  

 
اگر تراكتور شما دو ديفرانسيل است ، يك يا دو دكمه لمسي بنا بــه 
ويژگيهاي تراكتور شما موجود مــي باشـند . (تصـاوير 182 و 183 را 
ببينيد) . دكمه هاي مزبور بر واحــد مديريـت  الكـترونيك واقـع در 

ـــابل      كنسـول سـمت راسـت قـرار دارنـد و در حالتـهاي مختلـف ق
تنظيم اند :  

 
الف) حالت دستي (همه مدلها)  

ب) حالت اتوماتيك (بنا به تمايل)  
 

الف) حالت دستي  
براي درگير كردن  ديفرانسيل ها، در حالت دستي ، دكمه (1) را در 
ــراي  شكلهاي 182 يا 183 لمس كنيد .  LED (2)در گوشه صفحه ب

مشخص كردن آنكــه هـردو ديفرانسـيل  فعـال شـده اسـت روشـن     
ــانل ادوات روشـن          مي شود . چراغ شاخص (1) نيز (شكل 184) بر پ

مي شود .  
دكمه را دوباره لمس كنيد تا چهارچرخ محرك غير فعال شود .  

 
ــال بـودن هـردو ديفرانسـيل  توجه : اگر سوييچ استارت هنگام فع
خاموش شود ، وقتي دوباره  سوييچ  روشن  شود،  سيســتم 

نيمه اتوماتيك خود به خود فعال مي شود .  
 

ب) حالت اتوماتيك 
(در صورتي كه موجود باشد)  

ــه (4)  براي فعال كردن هر دو ديفرانسيل، در حالت اتوماتيك ، دكم
ــد .  LED (3) در گوشـه صفحـه روشـن               را (شكل 183) لمس كني

مي شود كه نشان دهد چهارچرخ محرك در حالت اتومـاتيك فعـال 
شده است .  

 
چراغ شاخص (1) (شكل 184) بر پانل ادوات در طول فعال شــدن و 

از كار ايستادن حركت چرخ هاي جلو روشن و خاموش خواهد شد .   
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در حالت اتوماتيك ، درايو چهارچرخ فعال مي ماند اما تحت شرايط 

زير غير فعال مي شود :  
 

اگـر زاويـه فرمـان  تراكتـور  بيـش  از  ٣٠0  و  سـرعت كمـــتر از              
 km/h ١٠ يا  MPH ٦  باشد : -  

خالصي موقت  
 

ــه فرمـان تراكتـور بيـش از ٢٥0 و سـرعت آن در محـدوده    اگر زاوي
 ٢٠km/h-١٠ ياMPH  ١٢-٦ باشد : -  

خالصي موقت  
 

سرعت تراكتور از ٢٠km/h يا  MPH ١٢  تجاوز كند :  
خالصي موقت  

 
ــابل برنامـه ريـزي در  توجه : زواياي ديگري براي فرمان تراكتور ق
حالت اتوماتيك مي باشند . با نمايندگي مجاز خود مشورت 

كنيد .  
 

دكمه را دوبار لمس كنيد تا درايو چهار چرخ خالص شود .  
 

توجه : اگر سوئيچ استارت در حين فعال بــودن حـالت اتومـاتيك 
ــود  خاموش شود ، هنگام  روشن شدن ، درايو چهار چرخ خ

به خود فعال خواهد شد . 
 

اخطارهاي كار با 4WD (درايو چهار چرخ)  
 

اخطار 
درايو چهار چرخ كشش را مي افزايد . حين حركت در شيب توجــه 
زيادي الزم است . در مقايسه با درايو دوچرخ ، يك درايو چهار چرخ 
ــون  كشش را در سراشيبي هاي تند تشديد مي كند، كه امكان واژگ

شدن تراكتور را افزايش مي دهد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مهم : براي جلوگيري از فرسايش بيش از اندازه تاير هنگام حركـت 
در بزرگراه ها يا هر سطح سختي ، توصيه مي شود كه درايو 
چهارچرخ فعال نشود . هميشه از تايرهاي مشــخص تعييـن 
ــد تـا از ايمنـي  شده براي تايرهاي جلو و عقب استفاده كني

الستيك ها مطمئن باشيد .  
 

اخطار  
تراكتورهاي داراي درايو چهارچرخ ، چــه درايـو فعـال باشـد و چـه 
ــا سـرعت بيـش از km/h  ٥٠ (MPH ٣١) حركـت  نباشد ، نبايد ب
ــت در سراشـيبي در  كنند.  سرعت زياد ناشي از يدك كشي يا حرك
صورتيكه كالچ گرفته شــده و يـا گـيربكس خـالص باشـد بـاعث از 
دست دادن كنترل خواهد شد . صدمات جانبي به راننده يا اشخاص 

كناري يا بروز صدمات فني محتمل مي باشد .  
 

توجه 
در تراكتورهاي داراي درايو چهار چرخ ، درايو اكسل جلويي هنگامي 

كه هر دو پدال همزمان ترمــز گرفتـه شـده باشـد خودبخـود فعـال        
مي شود تا از ترمز چــهار چـرخ جلـوگـيري كنـد . بـه عـالوه شـما        

مي توانيد به عنوان تسهيالت جانبي ، روي چرخ هاي جلو ترمزهاي 
ديسكي داشته باشيد. ترمز چهارچرخ به شــدت، عملكـرد ترمزهـاي 
تراكتور را تحت الشعاع قرار مي دهد ، بنــابراين حيـن ترمـز شـديد 

مراقبتهاي مربوطه بايد صورت گيرد .  
چرخهاي جلو نبايد هرگز بيش از فشار توصيه شده باد شوند . فشار 
تايرهاي عقب بايد حداقل معادل  bar ٤ / ٠(lbf/in2 ٦ ) بيـش از 
فشار تايرهاي جلو باشــد ، در حاليكـه فشـار تايرهـا نبـايد بيـش از 

ميزان توصيه شده توسط شركت توليد كننده باشند .  
 

ــورد نيـاز چـهار  مهم : هرگز سعي نكنيد تراكتور را بدون گاردان م
ــو چـهار  چرخ محرك برانيد ، حتي اگر قصد استفاده از دراي
چرخ را نداريد . اگر گاردان  برداشته شــده باشـد ، گرفتـن 

ترمزها به صدمات جدي به اجزاي گيربكس منجر مي شود.   
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چراغهاي كار جلو و عقب  

پانل سوئيچ  
پانل سوئيچ چراغهاي كار (1) بر كنسول ســمت راسـت ، بخشـي از 
واحد كنترل الكترونيك را شكل مي دهد . بخش پائيني واحد مزبور 
ــها بـه  شامل ٢ يا ٤ صفحه لمسي است ، كه براي فعال كردن چراغ

كار مي رود .  
 

تا پنچ جفت چراغ كار بر تراكتور شما نصب شده اند ، كه بر اســاس 
نوع و مدل تراكتور متغيرند .  

 
 
 

صفحات لمسي  
صفحه (1) را براي كار بــا چراغـهاي كـاري گلگـير عقـب ، بـه كـار              

مي رود . LED مربوطه (2) نيز روشن مي شود .  
ــو (و دو  صفحه (3) را لمس كنيد تا چراغهاي كاري بلند گوهاي جل
ــاي كپـه) روشـن شـوند . LED (4) بـا  چراغ اضافي واقع بر ريل ه

چراغهاي كار روشن مي شود .  
صفحه (5) را براي روشن كردن چراغــهاي عقـب بـام تراكتورلمـس 

كنيد . LED (6) به همراه چراغهاي كار روشن مي شود .  
 

ــهاي جلـو بـام تراكتورلمـس  صفحه (7)را براي به كارانداختن چراغ
كنيد . LED (8) به همراه چراغهاي كار روشن مي شود .  

 
ــه چراغـهاي  توجه : چراغهاي كار فقط در صورتي كار مي كنند ك
ــاموش  تراكتور روشن باشند . در حين كار ، اگر چراغهاي تراكتور خ
شوند ، چراغهاي كار نيز خاموش مي شــوند . بـهرحال ، تنظيمـات 
پيشين در حافظه ضبط خواهد شد و هنگامي كه چراغهاي تراكتــور 
دوباره روشن شوند ، همان چراغهاي كار روشن خواهنــد شـد . اگـر 
سوئيچ استارت و چراغهاي تراكتور خاموش باشــند ، چراغـهاي كـار 
نيز خاموش مي شوند . وقتي چراغهاي تراكتور دوباره روشن شوند ، 
چراغهاي كار خاموش مي مانند ، تا زمانيكه بوسيله صفحات لمسـي 

دوباره فعال شوند .   

 185
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بخش ٣ 
كار بر روي زمين  

 
 

پيش از شروع به كار  
 

اخطار 
پيش از راندن يا كار با تراكتور ، توصيه هاي ايمني بخش يــك ايـن 

راهنما را بخوانيد .  
 

ــد تـا درك دقيقـي از ملزومـات كـار بـا  اين بخش را با دقت بخواني
ــاي  ديگـري  كـار  تراكتور خود داشته باشيد . حتي اگر با تراكتوره
ــويد  مي كنيد ، بايد اين بخش راهنما را بدقت بخوانيد و مطمئن ش
كه با محل قرارگيري و عملكرد همه قسمتهاي تراكتور كــامال آشـنا 

هستيد .  
 

تا زمانيكه كامال بر همه ادوات كنترل دســتگاه مسـلط نشـده ايـد ، 
ــا تراكتـور نكنيـد .  موتور را استارت نزنيد و سعي در راندن يا كار  ب
ــد بـود . اگـر  اگر تراكتور حركت كند ديگر براي يادگيري دير خواه
ــايندگـي  درباره هر يك از بخشهاي كار با تراكتور شك داريد ، با نم

مجاز خود مشورت كنيد .  
 

ــد .  بخش ٣ را براي آگاهي از ملزومات نگهداري و روغنكاري بخواني
ويژگيهاي تراكتور در بخش ٨ آمده است .  

 
ــد اختصـاص داده  اين بخش ، به ١٨ موضوع به ترتيبي كه مي بيني
ــن راهنمـا  شده است . فهرست مبسوطي از مطالب نيز در انتهاي اي

موجود است .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

موضوع           صفحه  
استارت زدن موتور و خاموش كردن آن               ٤-٣ 
مديريت قدرت موتور   ٩-٣ 
 ١٠-٣ عملكرد دور ثابت موتور              
محور PTO عقب             ١٢-٣ 
محور PTO جلو و باالبر هيدروليكي                ٢٨-٣ 
 ٣٦-٣ هيدروليكهاي حسگر اتصال مكانيكي پاييني 
 ٤٢-٣ شيرهاي كنترل از راه دور (مركز باز)
كنترل الكترونيكي خيش             ٥٠-٣ 
 ٦٢-٣  (CCLS) شيرهاي كنترل از راه دور
 ٦٩-٣ شيرهاي كنترل از راه دور الكتروهيدروليكي

منبع روغن اضافي براي سرويسهاي 
 ٧٧-٣  كنترل شونده از راه دور 
 ٧٨-٣ ترتيب گردش انتهاي زمين     
 ٨٢-٣ اتصال سه نقطه اي  
 ٩٠-٣ تنظيم فاصله دو چرخ جلو 

 ١٠٥-٣ تنظيم فاصله دو چرخ عقب 
 ١١٥-٣ متعادل كردن تايرها 
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راندن  
تراكتور جديد شما در صورتيكه در طول ٥٠ ساعت اول راه انــدازي 
آن به خوبي مراقبت شود ،و اگر سرويســهاي دوره اي آن بـه موقـع 
ــهترين شـكل بـه شـما خدمـات  انجام گيرد ، در طوالني مدت به ب

خواهد داد .  
 

از تحميل بارهاي بيش از حد سنگين بر موتور اجتناب كنيد . كار با 
بار سنگين ، ممكن است موجب شود دنده اي كه زيـر بـار سـنگين 
قرار دارد به موتور فشار آورد . ازدياد بار موتور وقتي رخ مي دهد كه 
موتور به افزايش گاز جواب نمي دهد . همچنين بــدون بـاردادن بـه 
موتور با آن كار نكنيد . اين كار  همان قدر براي موتور مضــر اسـت 

كه ازدياد بار مي باشد .  
 

نوع كار انجام شده با تراكتــور را متنـوع كنيـد تـا موتـور در طـول 
فعاليت هم با بار سنگين و هم با بار سبك كار كند .  

ــائين)  هنگام كشيدن بارهاي سنگين از نسبت دنده هاي سنگين (پ
ــه بـا آن اجتنـاب  استفاده كنيد و در دور ثابت موتور، از كار بي وقف

ورزيد .  
ــده اي كـه بـا بـار  كار با موتور در دور پايين موجب مي شود كه دن
ــوخت تلـف كنـد . بوسـيله  سبك و دور باالي موتور كار مي كند س
انتخاب  نسبت  دنده  صحيح  براي  هر  نوع كار خاص با  دستگاه ، 
مي توانيد از هدر رفتن سوخت جلوگيري كنيد و فرسودگــي موتـور 

را به حداقل برسانيد .  
 

ــاتور  مرتبا ابزار و چراغهاي اخطار را وارسي كنيد  و منبع روغن رادي
و ديگر قسمتها را تا سطح تعيين شده پر نگهداريد .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بازديدهاي قبل از رانندگي  
ــد كـه كـامال بـا  پيش از شروع كار با تراكتور ، اطمينان حاصل كني

محل و نحوه كار كنترلها آشنا هستيد .  
 

ــام  تمامي مراحل روغنكاري و نگهداري روزانه را مطابق بخش ٤ انج
دهيد . 

 
 پس از اتمام عمليات نگهداري روزانه دور دســتگاه گشـتي بزنيـد و 

بدينوسـيله از تراكتـور يـك بـازديد چشـمي بـــه عمــل آوريــد .              
به بخشهاي زير توجه ويژه مبذول داريد :  

 
•  تسمه فن براي وجود ترك هاي احتمالي  

•  فضاي اطراف  موتور براي اطمينان از عدم وجود  نخاله انباشــته 

شده  
•  شلنگ ها ، انشعابات و اتصاالت آنها براي نشت يا آسيب     

    احتمالي  
•  تايرها براي فرسودگي احتمالي  

•  سخت افزارها براي اطمينان از اينكه شل نيستند  

•  خط فشار پمپ و فضاي اطراف پمــپ هيدروليـك بـراي نشـتي 

احتمالي يا نخاله انباشته شده  
 

پيش از استفاده از تراكتور هرگونه تعميرات ضروري را انجام دهيد .  
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يدك كشي تراكتور  

مهم : تراكتور فقط بــايد در مسـافت كوتـاه يـدك كشـي شـود ، مثـل 
مسافت طي شده تا خارج از ساختمان.  براي حمل و نقل تراكتور 

آن را بر جاده ها يدك كشي نكنيد .  
 

ــهاي دنـده  مهم : اگر الزم است كه تراكتور يدك كشي شود ، همه اهرم
بايد پيش از متوقف كردن موتور خالص شوند در غير اين صورت 
امكان صدمه ديدن اجزاي گيربكس حين يدك كشي وجود دارد. 
اگر دنده هاي خزشي نصب شده اند ، كنترل انتخابگر دنــده بـايد 

در وضعيت خاموش باشد .  
 

هنگـام يـدك كشـي تراكتـور از زنجـيري قـوي اسـتفاده كنيـد . بـــراي         
يدك كشي تراكتور از عقب، آن را فقط با بكسل ثابت ، قالب يــدك كـش 

عقب يا قالب سه نقطه اي  يدك  بكشيد .  براي  يدك كشــي از جلـو  از  
پين يدك كش در وزنه هاي جلوئي يا ساپورت جلويي استفاده كنيــد . در 

حين كار از راننده اي براي هدايت و ترمزگيري تراكتور كمك بگيريد .  
براي جلوگيري از صدمه ديدن گيربكس يا ديگر اجزايي  كه  هنگام يدك 

كشي مورد استفاده اند  اما روغنكاري نمي شوند ، به شيوه زيرعمل كنيد:  
•  فقط مسافت كوتاهي يدك كشي كنيد  

•  سرعت را زير (km/h ٨) ٥MPH نگهداريد  

ــيري   •  در صورت امكان  موتور را به كار اندازيد تا روغنكاري و فرمان گ

تراكتور ميسر شود  
 

مهم : در مدلهاي TM190 و TM175 ترمزها بوسيله نيروي هيدروليك 
تقويـت مـي شـوند . وقتـي موتـور خـاموش اسـت ،  ترمزهـــا  

همچنان كار مي كنند، اما با فشار دادن بيشتر پدال .  
 

اخطار 
ــدك كشـي نكنيـد . در  تراكتور را با سرعت بيش از (٨km/h) MPH ٥ ي
ــيار آهسـته تـر و نـيروي  صورتيكه موتور خاموش باشد هدايت ماشين بس

الزم براي حركت دادن فرمان بيشتر است .  
 

اخطار 
ــد . اگـر كـابل يـا  از كابل يا طناب براي يدك كشي تراكتور استفاده نكني
طناب پاره شود يا در رود ، تراكتور  با  نيروي  زيادي  حركت مي كند كه 
ــير اسـتفاده  مي تواند موجب صدمات و جراحات شود . هنگامي كه از زنج
مي كنيد ، زنجير را در قالب بيندازيد در حاليكه قسمت باز قــالب رو بـه 
ــه بـاال  باال قرار  دارد . در  اين  صورت  اگر  قالب در رود ، به جاي آنكه ب

پرتاب شود پايين مي افتد .  
 
 

توجه : اگر موتور خاموش باشد درايو چهارچرخ درگــير مـي شـود ، چـه 
سوئيچ آن در حالت روشن باشد و چه نباشد .  

 

 
حمل كردن تراكتور بر يك وسيله نقليه  

 
تراكتور را با استقرار چهارچرخ آن بر پشت يــك كـاميون يـا كفـي حمـل 

كنيد . تراكتور را به ماشين حامل محكم زنجير كنيد .  
 

مهم : اطراف گاردان بين دو ديفرانســيل ، سـيلندرهاي فرمـان ، اكسـل 
ــه احتمـال آسـيب ديـدن آنـها  ديفرانسيل جلو يا ديگر اجزايي ك

بواسطه تماس با زنجير يا بار سنگين مي باشد ، زنجير نكنيد .  
براي زنجير كردن عقب تراكتور از ميله كششي يا آويز آن استفاده كنيد .  

 
ــا بـاد در توربوشـارژهـا  نپيچـد تـا  مهم : خروجي اگزوز  را  بپوشانيد ت

ياتاقان هاي آن آسيب نبينند .  
 

از چرخش آزاد پروانه توربوشارژر جلوگيري نماييد . از آن رو كه به دليل 
عدم روغنكاري برينگ ها به آن آسيب خواهد رسيد .  
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استارت كردن موتور  
 

اخطار 
تراكتور شما مجهز به ترمواستارت كمكــي اسـتارت در هـواي سـرد    

ــتفاده  مي باشد . در صورتيكه ترمواستارت نصب شده است از اتر اس
نكنيد زيرا اتر در مانيفولد دود منفجــر مـي شـود . اگـر در مـوردي 
اضطراري ،الزم است از اتر استفاده نماييد ، سيم ترمواستارت(1)  را 

از ترمينال هيتر، روي مانيفولد دود قطع كنيد .  
 

ــاي ١٨- درجـه سـانتي گـراد (صفـر درجـه  ترمواستارت ، كه تا دم
ــيرد ، داراي يـك المنـت گرمـازا  فارنهايت) مورداستفاده قرار مي گ
ــت . وقتـي بوسـيله سـوئيچ  است كه بر مانيفولد دود نصب شده اس
ــتات سـوخت را در مـانيفولد هـوا  استارت المنت فعال شود، ترموس
ــه داخـل سـيلندر را  مشتعل مي كند درنتيجه، هواي كشيده شده ب
پيش از آنكه به دورن محفظه احتراق كشيده شود گرم مي كند .  

 
اگر با دماي زير ١٨- درجه ســانتي گـراد (صفـر درجـه فارنـهايت)  
ــوان تسـهيالت  مواجه شديد ، يك هيتر غوطه اي سرد كننده به عن
اختياري در دسترس است . هيتر غوطه اي در درجــات ٢٩- درجـه 

سانتي گراد (٢٠- درجــه فارنـهايت) بـه همـراه ترمواسـتارت عمـل     
مي كند .  

 
يك سوبيچ استارت پنج وضعيتـي بـر دسـتگاه نصـب شـده اسـت . 

قسمتهاي مختلف سوئيچ مزبور به شرح زيرند : 
 

ترموستات فعال شده است   وضعيت 1 
خاموش   وضعيت 2

روشن شدن ملحقات  وضعيت 3
روشن شدن چراغهاي خطر و تجهيزات   وضعيت 4 

فعال شدن موتور استارتر   وضعيت 5 
 

مهم : هرگز براي روشن كردن تراكتور، آنرا هــل ندهيـد يـا يـدك 
كشي نكنيد .  

 
توجه : سوئيچ هاي استارت در وضعيت خالص ، از عملكرد موتـور 

جلوگيري مي كنند ، مگــر آنكـه اهـرم گـيربكس مكـانيكي   
ــرار داشـته ، (بـه جـز  جلو / عقب در وضعيت خالص (N) ق
ــد . (ايـن  فرمان گيربكس مكانيكي) و كالچ گرفته شده باش

موضوع در همه گيربكس ها صدق مي كند)  
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هميشه پيش از استارت زدن به موتور ، عمليات زير را انجام دهيد :  

 
•  بر صندلي راننده بنشينيد . 

•  مطمئن شويد كه ترمز پاركينگ درگير است  .  

•  مطمئن شويد كــه همـه اهرمـهاي گـيربكس درحـالت خـالص 

قراردارند.. (فرمان مكانيكي – برقي و فرمان مكانيكي) 
•  اطمينان حاصل نماييد  كه P.T.O فعال نيست .  

ــالص  •  اهرمـهاي شـير كنـترلي داخـل كـابين را در وضعيـت خ

قراردهيد . 
•  اهرم كنترل بــاالبر هيدروليـك را كـامال بـه جلـو بـبريد (فقـط 

گيربگس فرمان مكانيكي) 
 

اخطار 
محوطه زير تجهيزات را بازرسي كنيد تا مطمئــن شـويد در صـورت 
پايين آوردن ادوات هيچ صدمه و جراحتي به كسي وارد نمي شود .  

 
•  كالچ را بگيريد .  

 
ــارژر ايجـاب مـي كنـد كـه از روغنكـاري  مهم : دور باالي توربوش
مناسب آن هنگام روشن شدن موتور اطمينان حاصل شود . 

بنابراين، حدود يك  دقيقه  پيش  از  راندن  تراكتور  موتور  
را  با  دور rev/min  ١٠٠٠ (دور در دقيقه)به كار بيندازيد .  

 
ــور  استارت زدن به موتور در هواي گرم يا وقتي موت

داغ است  
•  گاز دستي را تا نيمه باز كنيد ، كالچ را بگيريد و سوئيچ استارت 

را كامل در جهت عقربه هاي ساعت بچرخــانيد تـا در وضعيـت 
(5) قرار گيرد سپس كار با موتور را آغاز كنيد . موتور را استارت 

بزنيد تا روشن شود 

ــا موتـور شـروع شـد ، الزم اسـت كـه سـوئيچ  توجه : وقتي كار ب
استارت را پيش از آنكه موتور دوباره فعال شود به وضعيت 

خاموش برگردانيد .  
 

•  گاز دستي را به وضعيت قبلي برگردانيد و بازرسي كنيد تا همـه 

ــا در وضعيـت طبيعـي  چراغهاي اخطار خاموش باشند و گيج ه
قرار گيرند .  
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استارت زدن به موتور در هواي سرد  – زير ٤ درجــه 
ــور  سانتي گراد (٤٠ درجه فارنهايت) در حاليكه موت

سرد است  
 

ــهت  •  گاز دستي را تا نيمه باز كنيد و سوئيچ استارت را خالف ج

ساعت به وضعيت (1) بچرخانيد .  
 
 
 
 
 
 
 

ــراغ شـاخص (1) بـر پـانل ادوات روشـن مـي شـود كـه  •  يك چ

نشاندهنده آنست كه هيتر ترموستات فعال شده است .  
 
 
 
 
 
 
 
 

•  كليد را رها كنيد تا خودبخود به وضعيــت (2) بـرگـردد . وقتـي 

ــه  چراغ خاموش شد ، كالچ را بگيريد و سوئيچ را در جهت عقرب
ــه موتـور  ساعت كامل بچرخانيد تا در وضعيت (5) قرار گيرد . ب
استارت بزنيد تا روشن شــود امـا بـا آن بيـش از ٦٠ ثانيـه كـار 

نكنيد .   
 

توجه : وقتــي سـوبيچ در  وضعيـت  (5)  قـرار دارد و در طـول ٣ 
ثانيه اي كه چراغ شاخص خاموش مي شود حين استارت 

زدن به موتور ترموستات دوباره فعال مي شود .  
 

•  اگر موتور روشن نمي شود ، عمليات فوق را دوباره تكرار كنيـد . 

ــاتري  اگر باز هم موتور روشن نشد ،٤ تا ٥ دقيقه صبر كنيد تا ب
دوباره شارژ شود سپس مراحل فوق را تكرار كنيد .  

ــي  •  وقتـي موتـور روشـن شـد ، گـاز دسـتي را بـه وضعيـت قبل

برگردانيد بازرسي كنيد تا مطمئن شويد همــه چراغـهاي خطـر 
خاموش اند و گيج ها در حالت طبيعي قرار دارند .  
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خاموش كردن موتور  
 

مهم : پيش از خاموش كردن موتور اجــازه دهيـد تـا حـدود يـك 
ــه كـاركند . ايـن  بـه  توربوشـارژر  و  دقيقه در ١٠٠٠ دور در دقيق
منيفولـد(خروجـي دود) فرصـت مـي دهـد تـا ســـرد شــوند ، و از 

فرسودگي احتمالي اجزاء  جلوگيري مي كند .  
 

براي خاموش كردن موتور ، مراحل زير را انجام دهيد :  
 

•  بر صندلي راننده بنشينيد .  

•  گاز دستي را ببنديد .  

•  مطمئن شويد كه ترمز پارك محكم گرفته شده است .  

•  مطمئن شويد كه همه اهرمهاي انتقال دنده خالصند .  

•  مطمئن شويد كه P.T.O فعال نيست .  

•  اهرمهاي شير كنترل از راه دور را خالص كنيد .  

•  ادوات اتصال سه نقطه اي را بر روي زمين قرار دهيد .  

•  سوييچ استارت را خاموش كنيد – در وضعيت (3) قرار دهيد .  
 

 7

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
٨-٣

 
استارت زدن به موتور توسط باتري كمكي  

 
اخطار 

فقط از روي صندلي راننده موتـور را اسـتارت كنيـد . اگـر  سـوييچ  
ــده حركـت مـي كنـد و بـاعث  استارت باي پس شود ، موتور در دن
ــدي خواهـد  حركت ناگهاني تراكتور و موجب جراحات و صدمات ج

ــد  يـا  بـاتري  را   شد . وقتي  سيم هاي كنتاكت را  وصل  مي كني
شارژ مي كنيد حتما از ابزار محافظ چشم استفاده نمائيد .  

 
 

ــي) بـراي  اگر استفاده از سيم  هاي كنتاكت (كابلهاي بوستر يا يدك
استارت زدن به موتور الزم است ، فقط از ســيم هـاي سـنگين كـار 

استفاده كنيد . به شيوه زير عمل كنيد :  
 

ــه قطـب مثبـت بـاتري (+)  •  يك سر سيم كنتاكت قرمز (1) را ب

مطابق تصوير وصل كنيد ، و سر ديگــر را بـه قطـب مثبـت (+) 
باتري كمكي (2) .  

•  يك سر سيم كنتاكت مشكي (4) را به قطــب منفـي (-) بـاتري 

تراكتور و سر ديگر را به قطب منفي (-) باتري كمكي (3) وصــل 
كنيد . سپس مراحل اســتارت زدن بـه موتـور را مطـابق آنچـه 

پيشتر گفته شد انجام دهيد  .  
•  وقتي موتور روشن شد اجازه دهيد در دور ايده آل خود كار كند 

، همه تجهيزات الكــتريكي (چراغـها و غـيره) را روشـن كنيـد . 
ــع  سپس سيم هاي كنتاكت را بر عكس مراحل اتصال آنها ، قط
ــا آلترنـاتور از آسـيب احتمـالي  كنيد . اين كار كمك مي كند ت

ناشي از تغييرات ناگهاني بار موتور حفظ شود .  
 
 

مهم : هنگام استفاده از باتري كمكي براي استارت زدن به موتور ، 
مطمئن شويد كه قطب بندي سيم هاي كنتاكت درست است 
. مثبت به مثبت ، منفي به منفي ، در غير اينصورت آلترنــاتور 
آسيب مي بيند . فقط در صورتي از بــاتري  كمكـي اسـتفاده 
كنيد  كه  باتري هاي تراكتور خالي شده باشند ، آمپر بيش از 
حد باال (باالي ١٦٠٠cca) باعث صدمه ديدن موتور مي شود . 
در مواردي كه   باتري ها نــاگـهاني خـالي مـي شـوند ، مثـال 
زمانيكه ولتاژ ترمينال زير ٧ ولت است ، شارژ باتري ها بايد با 
ــود مشـورت  شيوه اي خاص انجام شود . با نمايندگي مجاز خ

كنيد .  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــيربكس هـاي فرمـان مكـانيكي -  توجه : در تراكتورهاي داراي گ
برقي ، فرمان محدوده اي يا فرمان تمــام اتومـاتيك : اگـر 
سوئيچ استارت باي پس شده باشد و تراكتور در حالي كـه 
گيربكس در دنده است به كار  بيفتد ،  گــيربكس از كـار 
مـي افتـد . بـراي دوبـاره فعـال كـردن گـيربكس ، همــه 
ــرار دهيـد ، سـپس  اهرمهاي دنده را در وضعيت خالص ق
ــد . اگـر اهـرم حركـت خـالص  كالچ را بگيريد و رها كني
ــو يـا در جـهت عقـب حركـت دهيـد ،  است، آن را به جل

سپس خالص كنيد و كالچ را بگيريد و رها كنيد .  
 

 8

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

kimia

kimia


kimia


http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
٩-٣

 
كنترل قدرت موتور  

 TM190 و TM175 مدلهاي
 

ــه  موتورهـاي موجـود در تراكتورهـاي TM190 و TM175 مجـهز ب
ــور را  سيستم كنترل و مديريت قدرت موتور هستند ، كه قدرت موت

هدايت و در صورت لزوم آن را افزايش مي دهند .  
ــي يـابد ، سيسـتم كنـترل قـدرت  وقتي باردهي به موتور افزايش م
موتور ، براي حصول عملكرد موثر تراكتور تا ٣٥ اسب بخــار قـدرت 

جانبي براي موتور فراهم مي كند .  
 

سيستم مديريت قدرت موتوردرمحدوده دنده هاي سنگين جاده اي  
ــد  يا استفاده از P.T.O ي عقب – در صورتي كه شرايط يادشده پدي
آيد ، به كار مي افتــد . سيسـتم كنـترل قـدرت موتـور ويـژگيـهاي 
ــدرت موتـور را كـه در  وسـيله  نقليـه  مزبـور  الكترونيك منحني ق

برنامه ريزي شده، و نيز الگوهاي كنترل موتور را تغيير مي دهد .  
 

حمل و نقل جاده اي  
سيستم مديريت قــدرت فقـط وقتـي فعـال مـي شـود كـه انتقـال 
ــاالتر فعـال  اتوماتيك به كار افتد و تراكتور در شانزدهمين دنده يا ب

ــتم قـدرت   باشد. اگرگيربكس، به زير دنده شانزده انتقال يابد، سيس
به وضعيت استندباي برمي گردد تا زماني كــه يكـي از دنـده هـاي 

باالتر انتخاب شود .  
 

  P.T.O كار با
ــرعت  در حاليكه موتور باالي ١٣٠٠ دور در دقيقه كار مي كند، و س

حركت به جلو بيش از (٠/٣١ mph) ٠/٥kphو دورP.T.O برابـر بـا  
ــي شـود.  ١٠٠٠ دور در دقيقه است، سيستم مديريت قدرت فعال م
اما در حالت استاده به كار(استند باي). بهرحال ، وقتي بار سيســتم 
ــد، سيسـتم مديريـت قـدرت بـراي  P.T.O به اندازه معيني مي رس

متعادل كردن بار اضافي فعال مي شود وقتي بار موتور كاهش يــابد، 
سيستم مديريت قدرت به وضعيت  استندباي برمي گردد .  

 

توجه : چراغ شاخص (1) بر پانل ابزار فقط وقتي مديريــت قـدرت 
موتور در حين كار P.T.O فعال است، روشن مي شود .  

 

توجه : مديريت قدرت موتور در صورتيكه ســرعت  جـاده پيمـايي  
تراكتور  زير (٠/٣١mph) kph  ٠/٥ قرار گيرد يا دماي مايع 

ــده موتورحـد معيـن شـده بيشـتر شـود، از كـار        خنك كنن
مي ايستد. در چنين مواردي، يا  سرعت  حركت  به جلو  
را  بيفزاييد  تا  به  باالي (٠/٣١ mph) kph  ٠/٥ برسد يا از 

بار موتور بكاهيد تا دماي مايع خنك كننده كاهش يابد . 
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عملكرد دور ثابت موتور  
  TM190 و TM175

 
در حالت CRPM ، (تغيير مداوم در دقيقه) دور ثابتي بــراي موتـور 
در مدول كنترل موتــور برنامـه ريـزي مـي شـود . CRPM بوسـيله 
ــيري را  كنترل مداوم دور موتور و بار آن به طور خودكار هرگونه تغي
ــوخت تعديـل مـي كنـد تـا دوري  بوسيله تنظيم سيستم پاشش س

مداوم و يكنواخت بدست آيد .  
 

ــاز دسـتي را  براي فعال كردن CRPM ، به موتور استارت بزنيد و گ
ــور  بـراي ايجـاد دوري معـادل حـدود ١٠٠٠ دور در دقيقـه در موت
ــش بـاالي سـوييچ (1) را بـر  حركت دهيد . بالفاصله پس از آن بخ
ــال شـود . بـراي غيرفعـال  ديواره ’B‘ اتاقك بفشاريد تا CRPM فع

كردن آن بخش بااليي سوييچ را دوباره فشار دهيد .  
 

يك چراغ شاخص بر پانل ادوات (2) به نشانه آنكه CRPM در حــال 
كار است روشن مي شود .  

 
 CRPM ــور بـا اسـتفاده از توجه : اگر دور مشخصي قبال براي موت

تنظيم شده اســت، توسـط حافظـه مـدول كنـترل حفـظ     
مي شود .  

 
تنظيم دور يكنواخت موتور  

 
ــي CRPM را  توجه : انجام عمليات زير خود به خود تنظيمات قبل

پاك مي كند .  
 

ــرار داده ايـد و CRPM نـيز  وقتي گاز دستي را در سرعت مطلوب ق
ــده اسـت ، سـمت چـپ سـوئيچ كنـترل دور (3) را جـهت  فعال ش
ــد . سـمت  افزايش دور در دقيقه موتور تا سطح مورد نياز فشار دهي

راست سوئيچ را براي كاهش دور موتور بفشاريد .  
با فشردن سوئيچ (3) بالفاصله پس از عمليات فوق ، دور تــا ١٠ دور 
ــر  اضافي افزوده يا كاسته مي شود . با نگهداشتن سوييچ ، دور در ه
ثانيه  معادل ١٠٠  دور در  دقيقه ،  باال  يا  پائين كشيده مي شود. 

البته در صورتيكه هيچ باري بر موتور نباشد .  
 

ــدال  مهم : وقتي CRPM فعال است ، حركت دادن گاز دستي يا پ
گاز براي تغيير دور موتــور تـا بيـش از ١٠٠  دور در دقيقـه 
ــت دادن گـاز  خودبخود CRPM را غير فعال مي كند . حرك

دسـتي نـيز بـه وضعيـت ابتدايـي خـود CRPM را متوقــف      
مي سازد .  

 

 10

 11

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
١١-٣

 
   ٥٤٠ rev/min با  دور  P.T.O مثال : كاركرد

 
در حاليكه موتور كار مي كند و CRPM فعال نيست ، گاز دسـتي را 

براي ايجاد دور مناسب موتور، در هنگام كار تنظيم كنيد .  
 

وقتي  دور rev/min ٥٤٠   بر اهرم محدوده اي P.T.O انتخاب شد، 
بالفاصله سوييچ (1) را فشار دهيد تا CPRM فعال شود . با استفاده 
از سوئيچ كنترل دور (3) ، دور موتور را تا rev/min ١٩٧٠   افزايـش 
دهيد تا دور در شفت P.T.O به rev/min ٥٤٠    برسد . CRPM را 

خاموش كنيد .  
 

ــاريد ، فعـال كـردن CRPM خودبخـود  وقتي روي زمين مشغول ك
 P.T.O ٥٤٠   در rev/min ١٩٧٠   را بــراي حصـــول دور rev/min

ــردن CRPM هنگـام كـار روي  تنظيم و حفظ مي كند . خاموش ك
زمين، باعث مي شود كه دور موتور به  دور تنظيم شده قبلي هنگام 
كار روي زمين برگردد. پس از اتمام كار ، بالفاصلــه سـوييچ  (1) را 

براي غير فعال كردن CRPM فشار دهيد .  
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PTO عقب  

 
توضيحات  

ــتقيما بـه ادوات ثـابت ،  محور توان ده (P.T.O) نيروي موتور را مس
نيمه ثابت و يدكي از طريق يك شفت محور هزار خــاري در پشـت 

تراكتور منتقل مي كند .  
P.T.O بوسيله يك پيچ (2) در  سمت  راست كنسول  درگير و آزاد 

مي شود . چراغ اخطار مجاور آن (1) وقتي P.T.O فعال شود روشن 
ــور  خواهد شد . چهار نوع سيستم P.T.O عقب بر اساس مدل تراكت

و كشور استفاده كننده موجود است :  
 

الف) P.T.O ي دو سرعته با ميله هاي خروجي قابل تعويض . 
 

ــا  ب) P.T.O ي قابل انتقال دو  سرعته  (به جز  آمريكاي شمالي) ب
شـفت هـاي خروجـي قـابل تعويـض و مزيـت سـوييچ هــاي داراي 

 P.T.O سرپوش براي كار ثابت
 

ــا  س) P.T.O ي سه سرعته  قابل انتقال (به جز آمريكاي  شمالي) ب
شفت هاي خروجي قابل تعويض و مزيت ســوييچ هـاي پوشـش دار 

 . P.T.O براي كار ثابت
 

د) P.T.O ي سه سرعته داراي محرك زميني ، قـابل دسترسـي بـه 
ــابل انتقـال مذكـور در بـاال (بـه جـز  همراه P.T.O ي سه سرعته ق

آمريكاي شمالي)  
 

در همه مدل هاي تراكتور، تســهيالت ”اسـتارت نـرم” فراهـم شـده 
است تا استارت زدن آسان به تجهيزات سنگين و داراي اينرسي باال 
كه توسط P.T.O هدايت مي شوند ممكن شود . استارت نرم بوسيله 

سوئيچ راكر (غلتكي) (1) واقع در راست ستون B فعال مي شود . 
 

ــهاي TM175 و TM190 كـامال  توجه : استارت نرم P.T.O در مدل
اتوماتيك است . درگــيري اسـتارت توسـط سنسـورها ي 
واقع در موتور تراكتور و درون خط محرك P.T.O كنـترل 

مي شود .  
 

استارت نـرم، گشـتاور كـالچ P.T.O را در اوليـن ٥ ثانيـه درگـيري 
استارت تعديل ميكندتاحركت نهايي محرك به آهستگي انجامشود .  

 
ـــائينتر كــار         توجـه : اسـتارت نـرم فقـط در rev/min ١٨٠٠ و پ

مي كند .  باالتر  از  اين دور ، P.T.O  به  شكل  طبيعــي  
درگير مي شود ، حتي اگر سوئيچ مربوطه روشن باشد .  
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به همراه P.T.O با انتخابگر وضعيــت ، يـك اهـرم محـدوده اي نـيز 
تعبيه شده است . اين اهرم، براي انتخاب يكي از دو يا سه محــدوده 
دور P.T.O مورد استفاده قرار ميگيرد كه براي توليد نيرو يــا صرفـه 
جويـي اقتصـادي كـاربرد دارد . اهـرم محـدوده اي  (1) ، در عقــب 

كنسول سمت راست واقع است .  
 

P.T.O با توان گيري از چرخها، در ارتباط با  P.T.Oي ســه سـرعته 

ــام مدلـها موجـود مـي باشـد بـه جـز TM190 و  قابل انتقال در تم
ــور برمـي آيـد، دورP.T.Oي  TM175 . آنچنانكه از نام P.T.Oي مزب

توان گيرنده از چرخها، پيش از آنكه به موتور مربوط شود، مستقيما 
به چرخش چرخهاي عقب مربوط است . اگر P.T.Oي توان گــيرنده 
ــده  از چرخها نصب شده باشد ، اهرمي (2) نيز به همراه آن تعبيه ش

است .  
 

ــه  بوسـيله  سه محدوده دور در P.T.O درنظر گرفته شده  است ، ك
اهرم محدوده اي  P.T.O ، (1) انتخاب مي شــود . اهـرم (2) بـراي 

انتخاب دور خروجي از چرخها استفاده مي شود .  
 

 P.T.O تجهيزات الحاقي مربوط به
 

اخطار 
  P.T.O پيش از نصب يا انفصال تجهيزات يا تعويض شفت

•  ترمز پاركينگ را بطور كامل بكشيد .  

•  مطمئن شويد كه همه اهرمهاي انتقال دنده خالصند .  

•  P.T.O را غير فعال كنيد (بوسيله پيچ در وضعيت كامال پايين) 

و صبر كنيد تا P.T.O و ادوات متوقف شوند . موتور را پيـش از 
آنكه از تراكتور خارج شويد خاموش كنيد .  

 
وقتي موتور خاموش است ، ترمز P.T.O خالص مــي شـود و شـفت 

آمادگي اتصال به ملحقات تراكتور را مي يابد. 
 

ــه  تجهيزات را براي نصب به تراكتور، مطابق آنچه در اتصال سه نقط
اي در صفحه ٨٢-٣ آمده است  قالب  كنيد.  

 
دو نوع محافظ P.T.O موجود است . هر دو نوع، بــه عنـوان حفـاظ  
ــونده  شفت محرك  عمل مي كنند كه به همراه تجهيزات هدايت ش

ــه              توسـط P.T.O اسـتفاده مـي شـوند و جـهت ايمنـي  شـما تعبي
شده اند . محافظ (گارد) را جدا نكنيد . يك درپوش پالســتيكي (1) 
 P.T.O فراهـم شـده اسـت و بـايد هميشـه وقتـــي از P.T.O بـراي

استفاده    نمي شود بر ميله نصب گردد .  
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براي P.T.O، يك حفاظ تا شونده مطابق استانداردنصب شده است . 
حفاظ (1) ، داراي لوالي فنر دار مخصوصي است كه حفاظ را در هر 
ــي و كـامال عمـودي  يك از نقاط مختلف ميان دو وضعيت كامال افق

(بلند شده) نگه مي دارد .  
 

ــر شـفت  براي متصل كردن تجهيزات هدايت شونده توسط P.T.O ب
ــي داشـته باشـيد .  P.T.O ، حفاظ را باال بزنيد تا به P.T.O دسترس

ــترس  درپـوش پالسـتيكي را از روي شـفت برداريـد و آن را در دس
بگذاريد .  

 
توجه : تراكتورهاي داراي ميله كشــويي قـابل تنظيـم و عمـودي،  
داراي صفحه محافظ تاشونده براي P.T.O هستند كه بــه 
قاب كشوئي متصلند . ميله هاي كشش با قاب كشــويي را 

در صفحه ٢٣-٧ ببينيد .  
 
 

ادوات را به شفت P.T.O وصل كنيد. اطمينــان حـاصل نمـاييد كـه 
پين قفل كن كوپلينگ (3) يا ساچمه هاي ضامن ادوات، در شــكاف 
ميله P.T.O (2) جا افتاده اند . اگــر روي ادوات قفـل وجـود نـدارد، 
كوپلينگ را روي شفت با پين تثبيت كنيد . حفاظ را پائين آوريد .  

 
ــد و  مهم : پس از نصب تجهيزات ثابت، با احتياط ميله را بلند كني
با كنترل وضعيــت لقـي احتمـالي، مـيزان حركـت شـفت و 
مفصل بندي ، آن را جا بيندازيد . هنگام اتصــال تجـهيزات 
يدك كش ، مطمئن شويد كه ميله كشنده بدرستي تنظيــم 
شده است . ميله كشنده معلق را در صفحه ١٧-٧ ببينيد .  
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 P.T.O هشدارهاي پيش از كار با

 
اخطار 

هرگاه با تجهيزات P.T.O كار مي كنيد ، توصيه هاي ايمني زيــر را 
در نظر بگيريد :  

 
•  اطمينان حاصل نماييد كه  دور P.T.O براي ادوات متصل شـده 

ــه نحـوه كـاربرد   به آن مناسب است. دستورالعمل هاي مربوط ب
تجهيزات را دنبال كنيد .  

ــاييد كـه حفـاظ P.T.O هنگـام اسـتفاده از  •  اطمينان حاصل نم

ادوات مربوطه نصب شده است .  
•  هنگام كار با P.T.O از پوشيدن لباسهاي گشاد اجتناب نماييد .  

•  ترمز پاركينگ را بطور كامل بكشيد. همه اهرمهاي انتقال دنــده 

ــهار چـرخ را پيـش از كـار بـا هـرگونـه  را خالص كنيد و هر چ
تجهيزات ثابت P.T.O قفل نمائيد .  

ــه تجـهيزات مربـوط بـه  •  هنگامي كه موتور هنوز روشن است ، ب

 P.T.O . ــد P.T.O نزديك نشويد ، يا آنها را تميز يا تنظيم نكني

ــبر كنيـد تـا  را خالص كنيد (با پيچ در حالت كامال پايين) و ص
P.T.O و تجهيزات آن متوقف شـوند . موتـور را پيـش از خـارج 

شدن از تراكتور ترك كنيد . 
•   وقتي موتور خاموش است، ترمز P.T.O رها مي شــود، در ايـن 

ــا انـدازي بـا دسـت  حالت شفت آن را مي توان براي نصب و ج
چرخاند يا خود شفت P.T.O را جدا كرد . 
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سيستم هاي P.T.O ي دو و سه سرعته  

 
اطالعات عمومي  

به طور كلي، آن دسته از تجهيزاتي كه توسط P.T.O  بكارمي افتند 
و براي راه اندازي آن ها به نيروي زيادي احتياج نيســت، بـراي كـار 
در  ٥٤٠  دوردر دقيقه ي P.T.O طراحي شــده و داراي كـوپلينـگ 

ــي موتـور بـا دور rev/min ١٩٧٠ كـار    ماده با ٦ زبانه هستند. وقت
مي كند، دور شفت P.T.O به rev/min ٥٤٠  مي رسد .  

 
ــاز اسـت ، بـراي كـار در دور  تجهيزاتي كه به نيروي زياد در آنها ني
ــوپلينـگ  ١٠٠٠ دور دردقيقه ي P.T.O طراحي شده اند و داراي ك
ماده ٢١ زبانه اي هستند . در صورتيكه شــفت ٢١ زبانـه اي نصـب 
ــا در  شده باشد ، موتور را با دور rev/min ٢١٢٠ به كار بيندازيد ت

P.T.O دوري معادل rev/min ١٠٠٠ بدست آيد .  

 
ــي تـوان از محـدوده  در ادواتي كه به نيروي بسيار كم نياز است ، م
دور ديگري در P.T.O استفاده و با دور پــايينتر موتـور كـاركرد كـه 

درنتيجه، مصرف سوخت و فرسايش موتور كاهش مي يابد .  
 

تراكتورهاي داراي P.T.O ي سه سرعته ، اين مزيت را دارند كــه در 
ــهيزات P.T.O بـا دور پـايين معـادل rev/min ٥٤٠  نـيز      آنها تج

مي تواند كار كند زيرا دور موتور با انتخاب rev/min ٧٥٠  بوسيله 
ــه ٢٢-٣ را بـراي دور P.T.O و  اهرم قابل كاهش دادن است . صفح

موتورببينيد .  
 

ـهم : ادواتـي كـه در آنـها بـه نـيروي زيـاد نيـاز اسـت، بـايد در  م
١٠٠٠دور دردقيقه ي  P.T.O مورد اســتفاده قـرار گـيرند . 
ــتفاده از شـفت ٦ زبانـه  (شفت ٢١ زبانه اي) واگر نياز به اس

باشد، در ٥٤٠  دور دردقيقــه P.T.O  مـورد اسـتفاده قـرار   
مي گيرد. براي ادواتي كــه در آنـها بـه نـيروي بيـش از ٧٥ 
ــديدا توصيـه مـي شـود كـه ادوات  اسب بخار نياز است ، ش
ــا از صدمـه  مزبور بوسيله يك كالچ ضد لغزش مجهز شود ت
ديدن شفت خروجي P.T.O و ديگر اجزاء تراكتور جلوگيري 

شود .  
 

توجه : در صورت لزوم ، شفت P.T.O را براي هماهنگي با نوع كار 
و ادوات مورد استفاده تعويض كنيد ، مطابق آنچه در تعويــض 
ــل  شفت خروجي P.T.O در صفحه ٢٥-٣ شرح داده شده عم

كنيد .  
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دو دنده P.T.O باقابليت تعويض بجاي يكديگر  

 TM190 تا TM120 مدلهاي
 

يك  شفت  خروجي P.T.O ي ٦  زبانه اي  به  قطــر ١/٣٧٥  اينـچ  
(٣٤/٩ ميليمتر) براي كار در rev/min ٥٤٠ طراحي و تعبيه شــده 
است . بر  اساس ويژگيهاي تراكتور ،  يك شفت ٢١ زبانه اي با قطر 
١/٣٧٥ اينچ (٣٤/٩ ميليمتر) نيز مي تواند جايگزين شود ، كه براي 
ــور  كار در  rev/min  ١٠٠٠ طراحي شده است ، و به همراه تراكت

قابل دريافت از نمايندگي شما مي باشد .  
 

روند كار  
 ، P.T.O مهم : براي اجتناب از وارد آمدن بار ناگهاني و شــوك بـه
دور موتور را تا حدودrev/min  ١٠٠٠ هنگام فعــال شـدن 
P.T.O كاهش دهيد ، سپس دور موتور را بوسيله گــاز زيـاد 

ــا دور دلخـواه خـود در P.T.O را بدسـت آوريـد . از  كنيد ت
 P.T.O ــا استارت نرم براي تجهيزات سنگين درگير شونده ب
ــويد. كليـد  استفاده كنيدتا از حركت نرم محرك مطمئن ش

(1) را فشار دهيد تا استارت نرم را فعال كنيد .  

 
ــهاي TM175 و TM190 كـامال  توجه : استارت نرم P.T.O در مدل
ــورهاي الكـترونيك واقـع بـر  اتوماتيك است و بوسيله سنس

موتور تراكتور و درون خط محرك P.T.O كنترل مي شود .  
 
 

وقتي موتور درrev/min  ١٠٠٠ يا كمتر كار مــي كنـد ، كالهـك 
كليد (1) را فشار داده، لبه كالهك (3) آنرا بگيريد و درحاليكه آنــرا 
مي چرخانيد، به باال بكشيد تا P.T.O درگير شود . كليد تا زمانيكــه 
P.T.O درگير است باال مي ماند و چراغ اخطار مجاور آن (2) روشن 

خواهد شد .  
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١٨-٣

 
ــر  گاز را بگيريد تا دور دلخواه در موتور / P.T.O را بدست آوريد . اگ
تراكتورشما داراي پانل ادوات الكترونيك يا ديجيتال/ آنالوگ است ، 

دور شفت P.T.O در (1) نمايش داده مي شود .  
 
 
 
 
 

توجه : چراغ (2) وقتي P.T.O فعال شود، روشن خواهد شــد. اگـر 
  ٦٣٠ rev/minاز حـد مجـــاز بــاالتر رود (از P.T.O دور
تجاوز كند)، چراغ، ٥ ثانيه چشمك مي زند و سپس ثابت 
مـي مـاند. اگـر شـفتrev/min  ١٠٠٠ مـورد اســتفاده 
 ٦٣٠  rev/min قرارگيرد، به محــض آنكـه دور شـفت از
بگذرد، چراغ  نيز  چشمك خواهد زد ( اما مي توان به آن 
ــراغ  توجـهي نكـرد). در rev/min ١١٧٠  در P.T.O ، چ
دوباره چشمك مي زند تــا نشـان دهـد كـه دور بيـش از 
 P.T.O ١٠٠٠ دور در دقيقه rev/min اندازه در محدوده

رخ داده است .  
كليد را محكم فشار دهيد تا P.T.O غير فعال شود .  

 
توجه : اگر موتور از كار بيافتد، P.T.O  هنگـام راه انـدازي مجـدد 
ــد P.T.O دوبـاره فشـار داده  كار نخواهد كرد تا زمانيكه كلي
ـــاموش  شـود . كليـد انتخـابگر را بـا دقـت بـه وضعيـت خ
 P.T.O برگردانيد (بوسيله فشار دادن كليد به پايين) سـپس

را مطابق آنچه قبال شرح داده شد به كار اندازيد .  
 

ــا هنگـام  مهم : يك ترمز اتوماتيك براي P.T.O نصب شده است ت
ـــش آزاد  آزاد شـدن  P.T.O از درگـيري بـا ادوات، از چرخ
شفت آن جلوگيري كند. براي اجتناب از وارد آمــدن فشـار 
ــا آن را بـا كاسـتن  زياد به ترمز P.T.O ، دور ادوات درگير ب
دور موتور – پيش از متوقف كردن P.T.O كـم كنيـد . ايـن 
امر بويژه هنگامي مهم است كه ادوات اينرسي زيادي داشته 
ــالچ كنـترل  باشند . چنين ادواتي ترجيحا بايد داراي يك ك
حركت باشند . براي اجتناب از آسيب رساني به ترمز هنگام 
كـار بـا ادوات داراي اينرسـي زيـاد ، كليـــد (1) را پــايين 
نگهداريد تا ترمز خالص شود و اجازه دهــد ادوات بـه طـور 

طبيعي از كار بايستد .  
خطر 

ــهاني ادوات ، P.T.O را پـس از هـر  بـار  براي اجتناب از حركت ناگ
استفاده متوقف كنيد .  

 

1
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١٩-٣

 

P.T.O ي دو سرعته قابل تعويض 
 TM190 و TM175 ( به جز آمريكاي شمالي)

 
ــفت  خروجـي ٦ زبانـه اي P.T.O  بـا  قطـر  ١/٣٧٥ اينـچ  يك  ش
(٣٤/٩ ميليمتر) براي كار در دورrev/min  ٥٤٠ در نظـر گرفتـه و 

طراحي شده است .  
 

بسته به ويژگيهاي تراكتور ، شفت ديگري با ٢١ زبانه و قطر ١/٣٧٥ 
اينچ (٣٤/٩ ميليمتر)  براي كار در دورrev/min  ١٠٠٠  طراحــي 
ــي تـوان آن را بـه همـراه تراكتـور از نمـايندگـي  شده است ، كه م

مربوطه دريافت نمود .  
 

روند كار  
ــر  پيش از فعال كردن P.T.O ، يك نسبت براي P.T.O به ترتيب زي

انتخاب كنيد :  
 

با شفت ٦ زبانه اي  
•  در حاليكه تراكتور بدون حركت و اهرم انتخاب محــدوده كـاري 

P.T.O در وضعيت غير فعال اســت ، محـدوده دورمـورد نيـاز را 

ــد . حلقـه  فـنري (2)  بوسيله اهرم محدوده اي (1) انتخاب كني
واقع در زير پيچ را بلند كنيد و اهرم را بــه عقـب بـراي درگـير 
ــراي انتخـاب محـدوده اسـتفاده  كردن محدوده نيرو يا به جلو ب

اقتصادي از نيرو حركت دهيد .  
 

سرعت موتور و شفت P.T.O به شرح زير است :  
 

 P.T.O سرعت
 (rev/min)

سرعت موتور 
 (rev/min)

 P.T.O وضعيت اهرم

كـــامال در جــــهت ١٩٧٠ ٥٤٠ 
معكــوس (شـــفت ٦ 

زبانه اي) 
كامال به جلو (شــفت ١١٤٥ ٥٤٠ 

٦ زبانه اي) 
 

ــنري زيـر پيـچ  مهم : اهرم محدوده اي P.T.O تا زمانيكه حلقه  ف
بلند نشده نمي تواند حركت كند . اين پديده بدين دليل در 
ــير نـاگـهاني محـدوده  سيستم طراحي شده است كه از تغي
انتخاب شده  به محدوده  استفاده  اقتصادي ، جلوگيري بــه 
عمل آيد زيرا اين امر  مي تواند به دور بيــش از حـد  ادوات 

درگير با P.T.O منجر شود.  
 

( فقط براي كارهاي سبك) 
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 ٢٠-٣

 
با شفت ٢١ زبانه اي  

 
•  در حاليكه تراكتور ايستاده و اهرم انتخاب كننده محدوده كاري 

ــر اهـرم را  P.T.O در وضعيت درگير نيست ، حلقه فنري (2) زي

ــي شـود  بلند كنيد و اهرم (1) را كامال باال بكشيد . اين باعث م
ـــه همــراه دوري  P.T.O بـا دوري معـادلrev/min   ١٠٠٠ ب

معادلrev/min ٢١٢٠ در موتور به كار افتد .  
 

توجه : اهرم  محدوده اي P.T.O  هميشه  هنگامي كه  شفت ٢١ 
ــو باشـد . اگـر  زبانه اي نصب شده است بايد در وضعيت جل
ــفت ٢١ زبانـه اي كـار كـرده ايـد ، اهـرم  تاكنون فقط با ش

محدوده اي را در وضعيت جلو باقي بگذاريد .  
 

با شفت ٦ يا ٢١ زبانه اي  
 

مهم : براي اجتناب از وارد آمدن بار ناگهاني بر P.T.O ، دور موتور 
 ١٠٠٠  min/revتـا حـدوددر P.T.O ــودن را هنگام فعال ب
بكاهيد ، سپس دور موتور را بوسيله گاز افزايــش دهيـد تـا 
ــال شـدن اسـتارت  دور مورد نياز در P.T.O بدست آيد . فع

ـــن              نـرم اتومـاتيك P.T.O ، حركـت نـرم محـرك را تضمي
مي كند .  

وقتي موتور در rev/min ١٠٠٠ يا كمتر كـار مـي كنـد ، كالهـك 
ــرا  كليد (١) را فشار داده، لبه كالهك (٣) آنرا بگيريد و درحاليكه آن
مي چرخانيد، به باال بكشيد تا P.T.O درگير شود . كليد تا زمانيكــه 
P.T.O درگير است باال مي ماند و چراغ اخطار مجاور آن (٢) روشن 

خواهد شد .  
 

براي آزاد كردن P.T.O ، اهرم انتخابگر P.T.O (1) را به پايين فشار 
دهيد .  

ــتاده اسـت ، P.T.O هنگـامي كـه  توجه : اگر موتور از كار باز ايس
ــا زمانيكـه دكمـه  موتور روشن شود به كار نخواهد افتاد ت
P.T.O به وضعيت قبلي برگردد . اهرم انتخابگر را با دست 

به وضعيت خاموش برگردانيد (بوسيله فشردن دكمــه بـه 
ــد  پايين) . سپس P.T.O را مطابق آنچه قبال شرح داده ش

دوباره درگير كنيد .  
 

ــي ايسـتد و  مهم : با اينكه P.T.O به همراه توقف تراكتور از كار م
هنگام كار آن به حركت مي افتد . سعي نكنيد يك محدوده 
سرعت P.T.O را به محدوده ديگري تغيير دهيد مگــر آنكـه 
تراكتور ايستاده و P.T.O غير فعال باشد (اهرم انتخابگر (1) 

كامال پايين باشد) .  
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٢١-٣

 
ــه نمـايش ديجيتـال / آنـالوگ، دور  توجه : در صورت وجود صفح
ــاهده كـرد ، اگـر  P.T.O را مي توان بر صفحه نمايش مش

 ٦٣٠ rev/minبيش از حد باال رود ، (مثــال از P.T.O دور
تجـاوز كنـد ) چـراغ (2) شـكل ٢٦ ، بـه مـدت ٥ ثانيـــه 

چشمك خواهد زد و سپس ثابت مي ماند.  
وقتـي شـفت rev/min ١٠٠٠ مـورد اســـتفاده اســت ، 
درصورتيكه دور از rev/min ٦٣٠ تجاوز كند، چــراغ نـيز 

چشمك خواهد زد . (كه مي توان ناديده اش گرفت). 
 در دورrev/min ١١٧٠ در P.T.O ، چراغ بار ديگر براي 
ــن  نشان دادن اينكه دور از حد مجاز فراتر رفته است روش

خواهد شد .  
 
 
 

مهم : يك ترمز اتوماتيك براي P.T.O نصب شده است تا چرخش 
شفت را بالفاصله پس از توقف P.T.O متوقــف كنـد . بـراي 
اجتناب از وارد آمدن فشار بيش از حــد بـر ترمـز ، ادوات را 
بوسيله كاهش دور موتور ، پيش از آنكه P.T.O متوقف شود 
كند كنيد . اين امر، بويژه هنگامي مهم اســت كـه ادوات بـا 
اينرسي باال با P.T.O درگير مي شوند . بهتراست كه چنيـن 
ادواتي مجهز به يــك كـالچ كنـترل حركـت باشـند . بـراي 
اجتناب از آسيب ديــدن ترمـز هنگـام كـار بـا ادوات داراي 
اينرسي باال ، كليد (1) را پايين نگــهداريد تـا ترمـز خـالص 

شود و اجازه دهيد ادوات به طور طبيعي بايستد .  
 

خطر 
براي اجتناب از حركت نــاگـهاني ادوات ، P.T.O را پـس از هـر بـار 

استفاده غير فعال كنيد .  
 

 30

 31

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

kimia

kimia

kimia


kimia


http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
٢٢-٣

P.T.O ي سه سرعته قابل تعويض  
 TM155 تا TM120 (به جز امريكاي شمالي)

 
يك شفت خروجي ٦ زبانه اي براي P.T.O  به  قطر  ١/٣٧٥ اينـچ (٣٤/٩ 
ميليمتر) وجود دارد ، كه براي كار درrev/min ٥٤٠ طراحي شده است  
ــچ  بسته به ويژگيهاي تراكتور ، شفت ديگري با ٢١ زبانه و قطر ١/٣٧٥ اين
 rev/minـــراي كــاردر (٣٤/٩ ميليمـتر) نـيز قـابل جـايگزيني اسـت كـه ب
rev/min  ١٠٠٠ طراحي شده و به همراه تراكتور شما توسط نمايندگي 

مربوطه ارائه مي شود .  
يك شفت ٢٠ زبانه اي ديگر نيز با قطر ١/٧٥ اينچ (٤٤/٤٥ ميليمتر) براي 
كار درrev/min ١٠٠٠ طراحي شده است كه قابل دريافت از نمايندگي 

مربوطه مي باشد .  
 

روند كار  
پيش از درگير كردن P.T.O يك نسبت دور براي P.T.O به ترتيــب زيـر 

انتخاب كنيد :  
ــما داراي  P.T.O  ( اختيـاري ) قـابل اتصـال بـه  مهم : اگر تراكتور ش
ــن كـار تعبيـه  ادوات نيز هست ، يك اهرم (2) اضافي نيز براي اي
 P.T.O ــط محـرك شده است. براي جلوگيري از آسيب ديدن خ
ــيروده  اطمينان حاصل نماييد كه پيش از كار با  P.T.O يي كه ن
ــه عقـب كشـيده  آن موتور است، اهرم آن (طبق شكل) كامال ب
شده است. ( هرگاه P.T.O از چرخ ها نيرو بگيرد، اهرم مربوط به 

آن بايد درچنين حالتي به جلو كشيده شود). 
 

با شففت ٦ زبانه اي  
•  وقتي تراكتور حركتي ندارد و پيچ انتخابگر P.T.O در وضعيت خنثي 

قرار دارد، محدوده دور مورد نياز خود را بوسيله اهرم محدوده اي (1) 
انتخاب كنيد . قفل فنري (2) زير پيچ را بلند كنيد و اهرم را كامال به 
عقب بكشيد تا محدوده قدرتي فعال شود ، سپس به جلــو بكشـيد تـا 
ــود يـا كـامال بـه جلـو تـا محـدوده مصـرف  محدوده متوسط فعال ش

اقتصادي به كار افتد .  
مهم : اهرم محدوده اي P.T.O تا زمانيكه قفل فنري زير پيچ بلند 
نشده نمي تواند حركت كنــد . ايـن پديـده بديـن دليـل در 
ــير نـاگـهاني محـدوده  سيستم طراحي شده است كه از تغي
انتخاب شده  به محدوده  استفاده  اقتصادي ، جلوگيري بــه 
عمل آيد زيرا اين امر  مي تواند به دور بيــش از حـد  ادوات 

درگير با P.T.O منجر شود.  
 

روند كار 
  

ــي تـوان در وضعيـت  توجه : اهرم محدوده اي  سه سرعته P.T.O را م
خالص قرار داد ، كه با حرف N روي اهرم مزبور نشــان داده شـده اسـت . 

تصوير 33 را ببينيد .  
دور موتور و شفت P.T.O به شرح زير است :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P.T.O دور
 (rev/min)

دور موتور 
 (rev/min)

 P.T.O وضعيت اهرم

كـــامال در جــــهت ١٩٧٠ ٥٤٠ 
معكــوس (شـــفت ٦ 

زبانه اي) 
كامال به جلو (شــفت ١١٤٥ ٥٤٠ 

٦ زبانه اي) 
 
 

( فقط براي كارهاي سبك) 
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٢٣-٣

 
با شفت ٢١ زبانه اي  

•  در حاليكه تراكتور درجاي خــود ايسـتاده و انتخـابگر P.T.O در 

ـرم  وضعيت خنثي است ، محدوده سرعت مورد نظر را بوسيله اه
ــنري (2) زيـر  محدوده اي (1) تصوير 34 انتخاب كنيد . حلقه ف
كالهك اهرم را بلند كنيد و اهرم را كامال به جلو بكشــيد . ايـن 
ــادل rev/min ١٠٠٠ در P.T.O و دوري  باعث ايجاد دوري مع

معادل rev/min ٢١٢٠ در موتور مي شود .  
 

توجه : وقتي شفت٢١ زبانه اي نصب شده است، اهرم محدوده اي 
P.T.O هميشه بايد در وضعيت كامال به جلو باشد .  

 
با شفت ٦ يا ٢١ زبانه اي  

مهم : براي اجتناب از وارد آمدن بار ناگهاني به P.T.O ، دورموتـور 
را تا حدود rev/min ١٠٠٠ در حاليكه P.T.O درگير است 
كاهش دهيد ، سپس دور موتور را با دادن گازافزايش دهيــد 
ــود. از’ اسـتارت نـرم’  تا دور مورد نظر در P.T.O حاصل ش
ــيريد  براي تجهيزات سنگين قابل اتصال به P.T.O كمك بگ
ــويد . كليـد (1) را  تا از حركت نرم محور محرك مطمئن ش

براي فعال كردن استارت نرم فشار دهيد .  
 
 
 

وقتي موتور در rev/min ١٠٠٠ يا كمتر كـار مـي كنـد ، كالهـك 
ــرا  كليد (١) را فشار داده، لبه كالهك (٣) آنرا بگيريد و درحاليكه آن
مي چرخانيد، به باال بكشيد تا P.T.O درگير شود . كليد تا زمانيكــه 
P.T.O درگير است باال مي ماند و چراغ اخطار مجاور آن (٢) روشن 

خواهد شد . 
براي متوقف كردن P.T.O ، اهرم انتخــابگر P.T.O (1) را بـه پـائين 

فشار دهيد .  
 

ــدن مجـدد موتـور  توجه : اگر موتور ازكار بيافتد، هنگام روشن ش
 P.T.O كار نمــي كنـد مگـر آنكـه اهـرم انتخـابگر P.T.O

ــت بـه وضعيـت  دوباره فعال شود . اهرم انتخابگر را با دس
ــار دادن اهـرم بـه پـايين)  خاموش برگردانيد (بوسيله فش

سپس P.T.O را مطابق آنچه گفته شد دوباره فعال كنيد .  
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مهم : با اينكه P.T.O ممكن است با حركت تراكتور درگير و يا در  
وضعيت ايستاده  از درگيري خارج شود، سعي نكنيد از يك 
محدوده دنده به محدوده ديگـر دور P.T.O را تغيـير دهيـد 
مگر آنكه تراكتور ايستاده و P.T.O درگــير نباشـد – درايـن 
حالت،يعني اهرم انتخابگر (1) بايدكــامال پـايين قـرارگرفتـه 

باشد .  
 
 
 
 

ــانل بـا تجـهيزات   توجه : دور شفت P.T.O (1) در صورت وجود پ
ــا ديجيتـال / آنـالوگ روي نمايشـگر پديـدار     الكترونيك ي
مي شود. اگر دور P.T.O بيش از حد زيــاد شـود (مثـال از   

rev/min ٦٣٠ فراتر رود)، چراغ (1) تصوير 37 ، به مــدت 
٥  ثانيه چشمك مي زند ، سپس ثابت مــي مـاند . وقتـي 
شفت درrev/min  ١٠٠٠ مورد استفاده قرار مــي گـيرد ، 
چراغ نيز با افزايش دور شفت ازrev/min  ٦٣٠  شروع به 
ــاديده گرفـت) .  چشمك زدن مي كند (اما مي توان آنرا ن

چـراغ دوبـاره در rev/min  1170 در P.T.O چشــمك     
ــد كـه نشـان دهـد دور بيـش از حـد در محـدوده  مي زن

rev/min ١٠٠٠ رخ داده است .  
 
 
 

مهم : يك ترمــز اتومـاتيك بـراي P.T.O نصـب شـده اسـت تـا از 
چرخش شفت بالفاصله پس از آنكه P.T.O متوقف مي شود 
ــش از  جلوگيري كند . براي جلوگيري از وارد آمدن فشار بي
حد بر ترمز ، ادوات را بوسيله كاستن از سرعت موتور پيــش 
ــژه وقتـي  از متوقف كردن P.T.O آهسته كنيد . اين امر بوي
مهم است كه ادوات داراي اينرسي باال باشند . چنين ادواتي 
ــراي  بايد ترجيحا با يك كالچ كنترل حركت مجهز شوند . ب
اجتناب از آسيب ديدن ترمز هنگام كار با ادوات اينرسي باال 
ــه  كليد (1) را پايين نگهداريد تا ترمز خالص شود و ادوات ب

طور طبيعي از حركت بايستد .  
 

خطر 
براي اجتناب از حركت ناگهاني ادوات ، پــس از هـر بـار اسـتفاده از 

P.T.O آن را غير فعال كنيد .  
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 P.T.O تعويض شفت خروجي
 

با استفاده از ابزار مناسب ، خار ضامن (1) را فشــار داده، از محفظـه 
P.T.O برداريد و با احتياط شفت هزارخاري را خارج كنيد .  

وقتي شفت را برداشتيد سيل اورينگ را در محفظــه P.T.O وارسـي 
كنيد تا از سالم بودن آن مطمئن شويد . در صورتي كه پوســيده يـا 

آسيب ديده باشد آن را تعويض كنيد .  
 

ــه كنيـد  شفت هزار خاري را پيش از آنكه آن را دوباره داخل محفظ
كامال تميز نمائيد . خار را جا بيندازيد و مطمئن شويد كه كـامال در 
ــوض شـده را  بـا  شكاف محفظه P.T.O جاي گرفته است . شفت ع

تكه اي پارچه بپوشانيد و در جعبه ابزار بگذريد .  
 

 P.T.O كنترلهاي خارجي
(به جز آمريكاي شمالي) 

ــر هـر دو گلگـير  يك كليد پوشش دار براي P.T.O (1) قابل نصب ب
عقب مي باشد تا زبانه هــاي شـفت P.T.O را بـا ادوات قـابل نصـب  

ميزان كرده، عملكرد P.T.O را در حالت ثابت تسهيل نمايد .  
هنگامي كه  موتور در حال كار است ، كليد را به تناوب فشــاردهيد 

تا شفت P.T.O  با دندانه هاي شفت هزار خاري هماهنگ شود .  
 

ــد  اگر كليد كمتر از ٥ ثانيه فشار داده شود ، شفت با رها كردن كلي
از چرخش مي ايستد . كليد را به مدت ٥ ثانيه فشار داده، نگهداريد 
 P.T.O بدون توقف كار كند . كليد را دوباره فشار دهيد تا P.T.O تا
ــيله كنترلـهاي داخـل  از چرخش باز ايستد. P.T.O را مي توان بوس

اتاقك مطابق آنچه گفته شد متوقف كرد .  
 

 P.T.O ــه توجه : چراغ اخطار ، بر پانل كنترل P.T.O ، هنگامي ك
درگير شود به تناوب يا بطور دائم روشن خواهد شد .  

ــده روي گلگـير  توجه : P.T.O را مي توان توسط سوئيچ تعبيه ش
ــرد ، چـه كنـترل داخـل  نيز درگير يا از درگيري خارج ك

اتاقك روشن و چه خاموش باشد .  
ــاقك و  توجه : به كاراندازي همزمان كنترلهاي P.T.O  از داخل ات

يا خارج آن، به مدت دوثانيه ، باعث نمايش كد نقــص ٣٨  
P مـي شـود . همچنيـن پيـش از آنكـه عملكـرد كنــترل 
P.T.O به وضعيت عادي برگردد يك تــاخير ١٠ ثانيـه اي 

رخ مي دهد .  
ــر گرفتـن  توجه : در صورت فعال شدن استارت نرم، ، بدون درنظ
ــده  اينكه P.T.O از داخل اتاقك يا از طريق كليد تعبيه ش

روي  گلگير فعال شده باشد كار مي كند .  
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اخطار 

پيش از آنكه تراكتور را ترك كنيد تا  با كليد هاي روي بدنه تراكتور 
P.T.O را به كار اندازيد :  

•  تمامي اهرمهاي گيربكس را خالص كنيد .  

•  P.T.O را از درگيري خارج نماييد.  

•  ترمز پاركينگ را كامال بكشيد .  

ــرم گـاز دسـتي را درحداقـل دور      در حاليكه موتور روشن است ، اه
بي باري قرار دهيد (كامال به عقب ) .  

 
 

ــب)  راننده فقط بايد زمانيكه كنار تراكتور ايستاده (كنار تايرهاي عق
ــه تراكتـور (1) را فعـال كنـد . بـراي  كليد هاي راه اندازي روي بدن
ــا تراكتـور ، عملكـرد كليـد هـاي  جلوگيري از آسيب ديدن ادوات ي
داخل اتاقك و كليد هاي روي بدنه، نبايد  همزمان صورت گيرد .  

 
 

اخطار 
ــه  پيش از استفاده از كليد هاي روي بدنه تراكتور ، مطمئن شويد ك
هيچ شخص يا شيئي در محوطــه ادوات ، اتصـال سـه نقطـه اي يـا 

شفت P.T.O نيست .  
هرگز از كليدهاي روي بدنه در حاالت زير استفاده نكنيد :  

•  وقتي مستقيما پشت تراكتور يا تايرها ايستاده ايد .  

•  وقتي ميان اتصاالت پاييني ايستاده ايد .  

•  وقتي نزديك يا روي ادوات ايستاده ايد .  

•  هرگز بازوان ، پاها يا هر عضوي از بدن خود و يا هيچ شــيئي را 

در محوطه نزديك اتصال سه نقطه اي ، شفت P.T.O يــا ادوات 
هنگام فعال بودن كليدهاي روي بدنه  قرار ندهيد .  

ــه  •  هرگز اجازه ندهيد اگر كسي به شما كمك مي كند با مجموع

متفاوتي از اهرمها كار كند .  
ــدوده كنترلـها بـه محـدوده ديگـر ، از اطـراف  •  هنگام تغيير مح

تراكتور يا ادوات حركت كنيد .  
•  از ميان ادوات و تراكتور ، عبور نكنيد .  
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P.T.O ي نيرو گيرنده از چرخ ها  
 TM155 تا TM120

 
P.T.Oي سه سرعته نيروگيرنده از چرخ ها به همراه P.T.Oي قــابل 

ــه شـد ، در دسـترس اسـت .  انتقال سه سرعته ، آنچنانكه قبال گفت
سرعت P.T.Oي نــيروگـيرنده از چـرخ هـا مسـتقيما بـه چرخـش 

چرخهاي عقب مربوط است، نه به دور موتور .  
 

 P.T.O سه ميدان يا محدوده سرعت موجود است ، كه بوسيله اهرم
(1)  فعال مي شوند . يك اهرم اضافي (3) نيز براي فعال كردن ايـن 

نوع P.T.O نصب شده است .  
 

براي فعال كردن P.T.Oي نيرو گيرنده از چرخ ها : 
 

در حالي كه تراكتور ايستاده است ، اطمينــان حـاصل نمـاييد كـه 
P.T.O با فشار دادن اهرم به پايين (1) از درگــيري خـارج  شـده 

ــد . سـپس  است . (شكل 37) حلقه فنري (4)  شكل 44 را بلند كني
ــد . حلقـه فـنري  اهرم (1) را به محدوده سرعت دلخواه حركت دهي
(2) را به باال بكشيد و اهرم انتخابگر نيروگيرنده از موتور / چرخ هــا 

(3) را مطابق شكل بطوركامل به جلو حركت دهيد .  

 
كالچ را محكم بگيريد ، يك دنده را در گيربكس انتخاب كنيد و گاز 
بدهيد . اجازه دهيد پدال كالچ بلند شود . حركت پدال كالچ بـاعث 
حركت تراكتور و چرخش P.T.O (و تجهيزات مربوطه) مي شود .  

 
سرعت چرخش شفت P.T.O مستقيما به چرخش چرخــهاي عقـب 
ــش چرخـهاي  مربوط است . هر دور چرخش شفت در هر دور چرخ

عقب در جدول سمت راست نشان داده شده است :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چرخش شفت P.T.O در هر 
دور چرخش چرخ 

 

 TM120
 TM130

 TM140
 TM155

ـــــــدوده دورrev/min ٥٤٠ در  مح
P.T.O فعال شده است (اهرم كــامال 

به جلو ) 
همه گيربكس ها) 

 ١٤/٤ ١٣/٩

ــرعت rev/min ٧٥٠ در  محـدوده س
  P.T.O

(اهرم در وضعيت مركزي) 
همه گيربكس ها  

 ١٨/٤ ١٧/٦

محـــــدوده دورrev/min ١٠٠٠ در 
  P.T.O

(اهرم كامال به جلو ) 
همه گيربكس ها  

 ٢٤/٨ ٢٣/٨
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P.T.Oي جلو و نيروي باالبر   

(در صورتي كه نصب شده باشد) 
 

ــهارچـرخ مـي تواننـد مجـهز بـه يـك  تراكتورهاي داراي محرك چ
ــو باشـند . ايـن  P.T.Oي نيرو گيرنده از موتور  باالبر هيدروليك جل
امكانات به عنوان تسهيالت نصب شده در كارخانه يــا لـوازم جـانبي 

ارائه شده توسط نمايندگي مربوط موجودند .  
 

P.T.Oي جلو  
راه انـدازي نـيروي جلـو (P.T.O) نـيروي موتـور را مســـتقيما بــه 
تجهيزات نصب شده بر جلو از طريق يك شفت زبانه دار مي رساند . 
P.T.O داراي يك شفت ٦ زبانه اي يا ٢١ زبانه اي است كــه خـالف 
جهت ساعت (در صورتيكه از جلــو ديـده شـود) مـي چرخـد . ايـن 

شفتها قابل تعويض نيستند .  
 

ــيد  يك درپوش پالستيكي (1) بر ميله P.T.O قرار دارد . آن را بكش
تا برداشته شود .  

 

ــي شـود و  توجه : وقتي موتور خاموش است ، ترمز P.T.O آزاد  م
ــراي تـراز كـردن شـفت بـا دسـت  شفت را مي توان در اين حالت ب

چرخاند .  
 

P.T.Oي جلو توسط نيروي الكتروهيدروليك كار مي كند و بوسـيله 
يك اهرم انتخابگر در كنسول سمت راست ، مشــابه P.T.Oي عقـب 

فعال مي شود .  
 

وقتي موتور با دور ١٠٠٠ دور در دقيقه يا كمتر كار مي كند ، دكمه 
ــائيد تـا  (2) را فشار دهيد و قفل (3) را بلند كنيد و آن را محكم نم
ـاند و  P.T.O فعال شود . تا زمانيكه P.T.O فعال است پيچ باال مي م
ــش دور  چراغ راهنماي مجاور (1) روشن مي شود . گاز را براي افزاي
موتور تا ٢١٠٠ دور در دقيقه و ايجــاد دوري معـادل ١٠٠٠ دور در 
دقيقه در شفت P.T.O باز كنيد . براي متوقف كردن P.T.O ، دكمه 

انتخابگر P.T.O را به پائين فشار دهيد .  
 

ــام راه انـدازي مجـدد  توجه : اگر موتور متوقف شود ، P.T.O هنگ
ــد كـرد .  موتور تا زمانيكه دكمه P.T.O دوباره فعال شود كار نخواه
ــرگردانيـد (بـا فشـار  كليد انتخابگر را با دست به وضعيت خاموش ب
دادن دكمه به پائين)  سپس P.T.Oرا مطابق توضيحات قبلي دوباره 

فعال كنيد.  
 

خطر 
براي اجتناب از حركت ناگــهاني ادوات ، پـس از هـر بـار اسـتفاده ، 

P.T.O را غير فعال كنيد .  
 

 45

 46

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

kimia

kimia


kimia


http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
٢٩-٣

 
باالبر هيدروليكي جلو (در صورتي كه نصب شده باشد) 

 
اتصال سريع جلو ، شامل اتصال  قــابل تنظيمـي در بـاال (1) و يـك 
جفت اتصال  تاشو در پائين (2) مي باشد . اتصال باال و اتصال هــاي 
پايين داراي سرهاي قالب شكل باز هستند كه اتصــال شـدن و آزاد 
شدن سريع ادوات را ميسر مي كند . قالبها مجهز بــه ضـامن خـود 
ــه  قفل شونده هستند تا اتصال درست ادوات تراكتور چفت و بست ب

يكديگر را تضمين كنند .  
 
 

ــم  سه بوش توپي شكل براي نصب بر  ادوات  در  صورت لزوم  فراه
ــااليي  آمده اند . بوش توپي با لبه هاي پيش  آمده (1) بايد بر پين ب
ــطح گـرد (3) بـا گـيره هـاي قـابل  ادوات نصب شود . دو بوش مس

انفصال (2) بايد بر پين هاي پاييني ادوات نصب شوند .  
 
 
 
 

ـــترل از راه دور  اتصـال پـاييني را مـي تـوان بوسـيله شـيرهاي كن
ـا  استاندارد عقب كنترل كرد ، يا بوسيله يك شير كنترل از راه دور ب

اسپول دوقلوي نيمه ثابت . 
 

با شيرهاي كنترل از راه دور عقب :- 
ــا چـهار (IIII) در عقـب تراكتـور ،  با استفاده از شيرهاي سه (III) ي
فعاليت اتصال جلو از طريق اهرمهاي شير كنترل از  راه  دور هدايت 
مي شود . مي توان اهرمهاي فعال كننده شيرهاي كنترل از راه دور 
ــر جلـوي  III يا IIII را با يك اهرم فرمان (جوي استيك) (1) واقع ب

كنسول سمت راست جايگزين كرد .  
 

ــره دوقلـو نيمـه  با شير كنترل از راه دور داراي قرق
ثابت :- 

شير كنترل نيمه ثابت بوسيله يك اهرم فرمان (1) واقــع بـر جلـوي 
كنسول سمت راست هدايت مي شود و دو شير اضافي را به اتصــال 

جلو اختصاص مي دهد .  
حركت دادن اهرم فرمان به جلو و عقب اتصال را بلنــد مـي كنـد و 
پايين مي آورد و نتيجتا آن را در وضعيــت شـناور قـرار مـي دهـد . 
ــه يـك جفـت  حركت آخر اهرم فرمان جريان روغن را از شير دوم ب
كوپلر (جفت كن) مجاور اتصال  جلو هدايت مي كند . ايــن حركـت 
چهار  وضعيت بوجود مي آورد : بـاالبردن ، خـالص كـردن ، پـايين 

آوردن و شناور كردن  
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اهرم فرمــان همچنيـن داراي مزيـت كـار همزمـان در دو عملكـرد 
مختلف مي باشد كه  بوسيله  حركــت  دادن  قطـري  آن  صـورت 

مي گيرد .  
 

ــتفاده  ضامن (2) براي قفل كردن اهرم فرمان در وضعيت خالص اس
مي شود ، تا از فعال شدن ناگهاني شير كنترل از راه دور جلوگـيري 
به عمل آيد . ضامن را به داخل فشار دهيد تا اهرم فرمان در حــالت 
خالص قفل شود . ضامن را در صورت نياز بيرون بكشيد تا با اهــرم 

فرمان كار كنيد .  
 
 
 
 

وضعيت حمل و نقل  
اتصال  باال و اتصال هاي پاييني وقتي مورد استفاده نيستند بايد در 
ــت عمـودي  وضعيت انتقال  قرار گيرند . اتصال  باال را (1) به وضعي

باال ببريد و ميله (2) را با پين محور (3) محكم كنيــد . هـر اتصـال  
ــر  پاييني حول پين (4) مي چرخد . اين پين نبايد برداشته شود مگ
آنكه نياز به برداشتن اتصال هاي پاييني باشد . پين پاييني را اتصال 
ــائين (6) را بـه وضعيـت عمـودي  اتصال  پائيني برداريد و اتصال  پ
ــر نشـان  داده  شـده  اسـت . وقتـي  بلند كنيد . آنچنانكه در تصوي
ــل  سوراخهاي  اتصال  هاي داخلي و بيروني تراز شدند ، پين را داخ
ــامن ’R‘ آنـها را محكـم  سوراخ جلوي بااليي (5) بكنيد و با پين ض

كنيد .  
 

ــا ديگـر  وقتي اتصال  جلو نسب نشده باشد ، اهرم فرمان براي كار ب
تجهيزات مانند لودرهاي جلو ، اسپري ها ، كودپخش كن ها و غيره 

نصب مي شود .  
 

اهرم فرمان را مي توان همچنين بوسيله كابل بــه شـيرهاي كنـترل 
راه دور III و IIII (فقط شيرهاي كنترل راه دور CCLS) در محلــي 

كه دو اهرم مجزا به شكل طبيعي نصب شده اند مرتبط كرد .  
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وقتي اتصال  هاي پاييني در وضعيت جابجايي هستند ، پين ضـامن 
’R‘ (1) را بكشيد ، پين (2) را بيرون بكشيد و اتصال  پــاييني را بـا 

دست به پايين بياوريد تا در وضعيت كاري مطابق تصوير قرار گــيرد 
ـاز  . پيني را كه برداشته ايد در يكي از سوراخهاي (3) و (4) بنا به ني

وارد كنيد .  
 

وقتي اتصال  پايين به ســوراخ عقبـي (3) وصـل اسـت ، بـه عنـوان 
واحدي سخت و يك تكه قفل مي شود . اگر پين در سوراخ جلو (4) 
نصب شــده اسـت ، مطـابق تصويـر اتصـال  پـاييني بـه راحتـي در 

محدوده اي معــادل حـدودا ٧٥ ميليمـتر  ( ٣ اينـچ )  بـه  بـاال  و  
پايين حركت  مي كند (شناور مــي شـود ) .  پيـن را بوسـيله پيـن 

ضامن ’R‘ محكم كنيد .  
 

درباره اتصال  پاييني ديگر به همين طريق عمل كنيد ، در حالي كه 
مطمئن مي شويد كه هر دو اتصال  پاييني وضعيتي يكسان دارنـد ، 

مثال هر دو به شكل واحد يكپارچه محكم شده يا هردو شناورند .  
 

توجه : وقتي اتصال  هاي پايين در وضعيت شناور قرار گرفته اند ، 
ــاال و  پـايين حركـت  سمت چپ و سمت راست ادوات آزادانه  به  ب
ــالوه ، شـناور  مي كنند تا كار بر سطوح ناصاف راحت تر شود . به ع
شدن شير كنترل از راه دور به كل ادوات اجازه مي دهد حين عبـور 

از سطوح ناهمتراز به باال و پايين حركت كنند .  
 

چفت كردن ادوات به تراكتور  
 

ــرم فرمـان را از وضعيـت خـالص (N) بـه  موتور را روشن كنيد . اه
وضعيت پايين آوردن  (L)  حركت دهيــد . قـالب را  تـا آنجـا كـه 
اتصال  هاي پاييني به زمين نزديك شوند پايين آوريــد . تراكتـور را 
طوري جاي دهيد تا سرهاي داراي قالب باز زيــر پيـن هـاي چفـت 

ادوات قرار گيرند .  
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ــالب  مطـابق  مطمئن شويد كه ضامن خود قفل شونده (2) در هر ق
شكل بيرون آمده است .اگر ضامن به داخل جمع شده باشد، رينــگ 

(1) را به جلو بكشيد تا ضامن بيرون آيد .  

 
ــت دهيـد تـا اتصـال هـاي  اهرم فرمان را به آهستگي به عقب حرك
ــوش هـاي تـوپـي درگـير  پاييني را تا آنجا كه كوپلرهاي قالب در ب
شوند پايين آوريد . وقتي ضامن هــاي قفـل شـونده در بـوش هـاي 
توپي واقع بر ادوات درگير مي شوند يك صداي كليــك  بـه گـوش 
مي رسد . اهرم فرمان بايد پيش از آنكه اتصالهاي پــايين شـروع بـه 

بلند كردن ادوات از زمين بكنند به وضعيت خالص برگردانده شود .  
 
 
 

ــت دهيـد تـا  پين محوري (2) را برداريد و بست باال را به چپ حرك
پين (3) واقع بر ميله رابــط آشـكار شـود . طـول اتصـال بـاال را در 
صورت لزوم بوسيله چرخاندن بخش مركزي پيچ دار (4) با اســتفاده 
از صفحه (پليت) (1) به عنوان اهرم كم و زياد كنيــد . قـالب بسـت 
ــد و تـا زمانيكـه صـداي  بااليي را روي بوش توپي بااليي پايين آوري

ضامن كه درگير شده است به گوش برسد به پائين فشار دهيد .  
 

نگهدارنده هاي ادوات ، در صورتيكه نصب شده باشند  ، اكنون قابل 
ــر اتصـال جلويـي نـيز  جداكردن يا جمع كردن مي باشند و ادوات ب

قابل جداكردن اند .  
 

ــط ضـامن سـنجاقي (3) محكـم   ميله رابط بوسيله پين (2) كه توس
مي شود به پايه وصل است . دو سوراخ روي قســمت انتـهايي ميلـه 
رابط باال براي تنظيم اتصال بست مزبور در نظر گرفته شــده اسـت . 
ــتفاده كنيـد .  از سوراخ باال (1) براي آخرين حد ظرفيت باالبري اس
ــترين ارتفـاع ادوات  سوراخ پاييني را مطابق تصوير ، براي ايجاد بيش

هنگام بلند كردن آن به كار بريد .  
 

 54

 55

 56

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
٣٣-٣

 
كنترل ارتفاع بوسيله يك پيچ كنترل (1) واقع بر كنسول راست صورت 
مي گيرد . يك دور كامل در جهت عقربه هاي ساعت نهايت ارتفــاع را 
ــاع ، كليـد را خـالف جـهت عقربـه  بدست مي دهد . براي حداقل ارتف

ساعت يك دور كامل بچرخانيد .  
 

توجه : محدوده ارتفاع تحت تاثير جريان روغن درسيستم قرار دارد . 
ــهايت قـرار گرفتـه  براي مثال ، اگر تنظيمات كنترل جريان روغن در ن
باشد و دور موتور باال باشد ، در صورتي كه دور موتور و سرعت جريــان 
ــد  روغن پايين باشد ، سرعت  گيره  ١٠٠ ميليمتر (٤ اينچ) باالتر از ح

معين شده خواهد بود .  
 
 
 

روند كار  
اهرم فرمان را به جلو (R) بكشيد تــا ادوات بلنـد شـود . وقتـي بـاالبر 
هيدروليك به ارتفاع تنظيم شده توسط پيچ كنترل ارتفاع برسد (شكل 
57 )  اهرم   فرمان   خودبخود  به  وضعيت    خالص(N)  برمي گردد 

ــرم فرمـان دسـتي بـه وضعيـت  . در عوض ، باالبر هيدروليك وقتي اه
ــت  خالص برگردانده  شده است  بلند كردن  را متوقف مي كند . حرك
ــامال در جـهت عقـب ، خـالف فشـار فـنر سـرعت  دادن اهرم فرمان ك

باالتري در بلند كردن بدست مي دهد .  
 

ــت پـايين (L) ادوات با نسـبت  با كشيدن اهرم فرمان به جلو در وضعي
سرعت كنترل شده اي بر روي زمين پايين مي آيــد . حركـات بعـدي 
ــيلندر  اهرم فرمان به جلو وضعيت شناور (F) را فعال مي كند كه به س
امكان مي دهد كه آزادانه باز و جمع شود . وقتي اهرم فرمان در حالت 
ــنر  شناور قرار دارد ، فشار دادن اهرم كامال به جلو خالف جهت فشار ف

حركت سيلندر را كند مي كند .  
 

توجه : هميشه از وضعيت شناور براي پايين آوردن يك سيلندر تك 
منظـوره اسـتفاده كنيـد . وضعيـت پـايين فقـط بـراي ســـيلندرهاي 
دومنظوره مي باشد . هنگام كار در حالت باالبري يا پايين آوردن وقتي 
ــود بـه  سيلندر به انتهاي كورس خود مي رسد ، اهرم فرمان خود به خ
ــم  وضعيت خالص (پس زدن) باز مي گردد . فشار پس زدن قابل تنظي
ــف مـي باشـد كـه توسـط برداشـتن  براي هماهنگي با تجهيزات مختل
درپوش محافظ  و  چرخاندن  مهره  تنظيم  (1)  درون شـير صـورت 
مي گيرد . مهره را در جهت عقربه ساعت براي افزايش فشار پــس زدن 

بچرخانيد .  
 

مهم : اهرم را در حالي كه سيلندر كنترل از راه دور به انتهاي كورس 
خود رسيده است در حالت باالبردن يا پايين آوردن نگه نداريــد . ايـن 
باعث مي شود شير اطمينان باز بماند كه اين امــر اگـر مـدت طوالنـي 

ادامه يابد ، روغن را بيش از حد گرم مي كند .  
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ــي باشـد كـه  اهرم فرمان قابل حركت از سمت (R) به سمت (L) م
جريان روغن را در تجهيزات  متصل  به كوپلرهاي  جلو  به  جريـان 
ــرم فرمـان يـك دوره كـامل بـه راسـت  مي اندازد . حركت دادن اه
ــار بـا  وضعيت شناور (F) را فعال مي كند كه مي توان از آن براي ك

سيلندرهاي تك منظوره يا موتور هيدروليك استفاده كرد .  
 

ــا موتـور  مهم : هميشه از وضعيت پايين و شناور مذكور براي كار ب
ــف كـردن موتـور ، اهـرم را از  هيدروليك استفاده كنيد . براي متوق

ــد . سـپس دور موتـور    وضعيت پايين به وضعيت شناور حركت دهي
ــف نمـي شـود ،  كند مي شود تا در نهايت بايستد ، اما ناگهان متوق
چراكه اين امر باعث آسيب ديدگي داخلي در موتور مي گردد . اهرم 
اين مزيت را نيز داراست كه مي تواند با دو سيلندر همزمان بوسـيله 

حركت قطري كار كند .  
 

كنترل جريان  
 

ــان بـر شـير دوم (1) ، شـكل 61 ، جريـان روغـن رابـه  كنترل جري
ــد . چرخـاندن خـالف عقربـه سـاعت  كوپلرهاي جلو تنظيم مي كن
ــترل را در  كنترل ؛ جريان روغن را به كوپلرها افزايش مي دهد . كن

جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا جريان روغن كم شود .  
 

ــه  توجه : كار با سرويس هيدروليك ديگري در حاليكه تجهيزات ب
كوپلرهاي جلو متصلند ممكن است متناوبــا بـاعث كـاهش جريـان 

روغن به تجهيزات ثابت جلو شود .  
 
 
 
 

تثبيت كننده اتصال  
 

ــت واقـع شـده  تثبيت كننده ، كه در زيرسكوي اتاقك درسمت راس
است ، اتصال جلويي را در ارتفاع ثابتي قفل مي كند . اتصــال را بـه 
ــت كننـده را تـا  ٩٠ درجـه از  ارتفاع مورد نظر برسانيد . اهرم تثبي
ــن  وضعيت عمودي بچرخانيد (A) تا به وضعيت افقي (B) برسد . اي

امر ، اتصال جلو را در ارتفاع مزبور قفل مي كند .  
 

اخطار 
هنگام نقل و انتقال تجهيزات واقع بر جلوي اتصــال سـه نقطـه اي ، 
ادوات را با استفاده از اهرم فرمان بلنــد كنيـد و موقعيـت (B) را بـر 
ــاگـهاني  تثبيت كننده اتصال  ثابت كنيد . اين امر از پايين افتادن ن
اتصال كه مي تواند باعث آسيب ديدگي تجهيزات معلق سطح جاده 

ياصدمات فردي شود ، جلوگيري مي كند .  
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جداسازي ادوات از تراكتور  

 
با استفاده از اهــرم فرمـان ، ادوات را بـه سـمت زميـن بگذاريـد ، و 
ــود و نمـي  مطمئن شويد كه هنگام انفصال از گيره جلو رها نمي ش
افتد . از نگهدارنده هاي ادوات (در صورت وجود ) استفاده كنيد .  

 
ــاالي  اهرم واقع بر اتصال باال كه براي رها كردن قالب از پين گيره ب

ادوات تعبيه شده است را به عقب بكشيد .  
 

رينگ (1) واقع بر هر دو اتصال پاييني را كـامل بـه عقـب بكشـيد . 
ــيرون آمـده اسـت (مطـابق  اهرم در وضعيت خود با ضامن (2) كه ب
ــه اتصـال ، بـوش هـاي  تصوير)قفل مي شود . اين باعث مي شود ك
توپي را واقع  بر پين هاي گيره پاييني ادوات در حالي كه اتصال ها 

كامال پايين هستند . آزاد كند .  
 

اتصال هاي پايين را كامال با استفاده از اهرم فرمــان پـايين آوريـد و 
تراكتور را بدون ادوات به جاي خود برگردانيد .  
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ميـل رابـط مكـانيكي پـاييني سنسـور سيســـتم 

هيدروليك 
 

مقدمه 
سيستم هيدروليك تشريح شده در اينجا تغييرات مكــانيكي جريـان 

بار را از طريق اتصال هــاي پـاييني اتصـال سـه نقطـه اي احسـاس         
ــده اجـازه مـي دهـد كنـترل وضعيـت  مي كند. اين سيستم به رانن
كنترل جريان ، تركيبي از هر دو يا شناوري ادوات را تحــت كنـترل 

خود بگيرد .  
 

سيستم توسط اهرم كنترل جريان (2) ، اهرم كنترل وضعيــت (3) و 
ــاالبر سـريع اتصـال  دكمه باالبر سريع (1) هدايت مي شود . دكمه ب
ــه اي (و ادوات متصـل بـه آن) را مسـتقل از اهـرم كنـترل  سه نقط

جريان يا اهرم كنترل وضعيت كامال بلند مي كند .  
 

كنترل وضعيت كنترل دقيق ادواتي مثل اسپري ها ،شن كش ها ، 
علف چين ها ، و غيره كه باالي زمين  حركت  مي كنند  را  بدست 
مي دهد . در صورتي كه تنظيم شود ، كنترل وضعيت ارتفاع تعيين 

شده ادوات را نيز حفظ مي كند .  
 

كنترل جريان  بيشتر براي ادوات ثابت يا نيمه ثابتي كه بر زميــن 
كار مي كنند مناسب اســت . تغيـيرات در عمـق كـار بـر زميـن يـا 
ــش جريـان بـارگـيري  تغييرات مقاومتي خاك باعث كاهش يا افزاي

ادوات مي شود.  
 
 

بازرسي هاي قبل از رانندگي  
 

خطر 
پيش از استارت زدن به موتور ، هميشه مطمئــن شـويد كـه دكمـه 
انتقال سريع (1) شكل 64 به داخل فشار داده شده است ، (مطــابق 
تصوير) تا از باال رفتن ناگهاني اتصال سه نقطه اي جلوگيري شود .  

 
 

ــن اسـت بـه اتـاقك  مهم : بعضي تجهيزات ثابت و نيمه ثابت ممك
ــد و آن را آسـيب بزننـد . بـراي جلـوگـيري از آسـيب  برخورد كنن
احتمالي اتاقك ، تجهيزات را با استفاده از اهرم كنترل وضعيــت (2) 
ــد تـا از اتصـال و ميـدان حركـت درسـت آنـها  به آرامي پايين آوري

مطمئن شويد .  

باالبري را متوقف كنيد . موتور را خــاموش كنيـد ، تجـهيزات را بـه 
زمين پايين آوريد و ضامن محدود كننده ارتفاع را تنظيم كنيد .  
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ضامن بادامكي محدود كننده ارتفاع در سمت راست شــفت غلتكـي 
هيدروليك قرار دارد . تثبيــت كننـده(1) را شـل كنيـد و ضـامن را 
خالف جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا ارتفاع ادوات  كــم شـود . در 
مسير عقربه هاي ساعت ضامن مزبور را بچرخــانيد تـا ارتفـاع زيـاد 
ــك (3) در وضعيـت پـايين تريـن  شود . ضامن (2) در تماس با غلت
ــده را پـس از تنظيـم  ارتفاع نشان داده شده است . پيچ تثبيت كنن
محكم كنيد . براي بدست آوردن ارتفاع كــامل ، ضـامن را يـك دور 

كامل در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا غلتك آزاد شود .  
 
 
 
 
 
 

توجه : ضامن محدود كننــده ارتفـاع فقـط عملكـرد دكمـه بـاالبر 
سريع را تحت الشعاع قرار مي دهد . وقتي ضامن بــا غلتـك ممـاس 
مي شود ، سيگنال ارسالي از دكمه باالبر را منتفي مي كند و اتصال 
سه نقطه اي را از حركت بيشتر به باال باز مي دارد . مرحلـه قبـل را 
براي امتحان فاصله ادوات تا اتاقك تكرار كنيد . اگــر فاصلـه مزبـور 
ــت  مناسب نيست ، ضامن را به جلو خالف جهت عقربه ساعت حرك

دهيد . وقتي فاصله تنظيم شد ، شروع به كار كنيد .  
 

رانندگي در وضعيت شناور  
 

مهم : هميشه هنگامي كه در واقع با وضعيت شناور كارنمي كنيد، 
ــهيزات  سيستم را در وضعيت كنترل قرار دهيد ، مانند وقتي كه تج
را متصل يا جابجا  مي كنيد يا وقتي كــه هيـچ ادواتـي بـه تراكتـور 

متصل نيست .  
ــره كـامل بچرخـانيد .  اهرم كنترل خيش (2) را به جلو يك ربع داي
ــا اسـتفاده از  اهـرم كنـترل  ارتفاع / عمق دلخواه خود را در ادوات ب
ــب بكشـيد تـا ادوات بلنـد  وضعيت (1) تنظيم كنيد . اهرم را به عق
شوند ، و براي پايين آوردن آن اهرم را به جلو فشار دهيــد . عمـق / 

ارتفاع ادوات به وضعيت اهرم در يك ربع دايره منوط مي باشد .  
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براي بلند كردن ادوات در پايان هر دور ، يا هرگاه كه نياز داشــتيد ، 
ــه  ضامن (1) را به عقب بكشيد تا دكمه باالبر سريع آزاد شود . دكم

(2) همان طور كه نشان داده شــده بـيرون مـي پـرد و اتصـال سـه                  

نقطه اي (و ادوات) تا آخرين حد ارتفاع بلند مي شوند . (بــر اسـاس 
ارتفاعي كه بوسيله تنظيم ضامن محدود كننده ارتفاع تنظيم شــده 

است) بدون آنكه نيازي به حركت دادن اهرم كنترل وضعيت باشد .  
 
 
 
 
 
 
 

ــه بـاالبر سـريع (1) را كـامل فشـار  براي پايين آوردن ادوات ، دكم
دهيد ، و ادوات تا ارتفاع / عمق تنظيم شــده توسـط اهـرم كنـترل 

وضعيت پايين مي آيد .  
 

اخطار 
ــر اتصـال سـه نقطـه اي ، ادوات را بـا  هنگام انتقال تجهيزات واقع ب
ــت بـاال بـبريد . سيسـتم هيدروليـك  استفاده از اهرم كنترل وضعي
ادوات را در ارتفـاع تعييـن شـده بوسـيله اهـرم كنـــترل وضعيــت 
نگهميدارد و از پــايين افتـادن و آسـيب  ديـدن  ادوات ،  جـاده يـا 

آسيب هاي  فردي  جلوگيري مي كند .  
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كار با كنترل خيش  

هنگام آغاز به كار ، اهرم كنترل وضعيت (1) را كامل به جلو حركت 
دهيد و ادوات را با استفاده از اهرم كنترل خيش بار (2) پايين بـرده 
ــاربرداري بـه جلـو فشـار  به كار گيريد . اهرم را براي افزايش دادن ب
دهيد . براي كاستن مقدار باربرداري ادوات ، آن را به عقب بكشيد . 
در اكثر شرايط كاري ، حركت روبه جلوي اهرم كنترل باالبري عمق 
حفاري ادوات را افزايش و حركت عقب اهرم مزبور عمــق حفـاري را 

كاهش مي دهد .  
 

سيستم هيدروليك تراكتور هنگامي كه تنظيم شده باشد خودبخـود 
عمق           ادوات را تنظيـم مـي كنـد تـا كشـش يكنواختـي در 
تراكتور ايجاد شود و در نتيجه امكان لغزش چرخ به حداقل برسد .  

 
هنگامي كه ادوات وارد خاك مي شود (در حــال خـاكبرداري) آن را 
ــتم هيدروليـك (حركـت عمـودي  مشاهده كنيد . اگر واكنش سيس

ادوات) شديد يا بيــش از حـد مكـرر اسـت ، حساسـيت سيسـتم را    
مي توان با تنظيم ميله جدا كننده سنسور كاهش داد . براي حركت 
دادن يك جدا كننده ، پيچ و مهره (4) ، متوقف كننده انتهاي قطعه 
(3) ، بست پاييني (1) و فاصله انداز (2) را برداريد . اتصال پاييني را 

ــپس متوقـف  اول از همه دوباره نصب كنيد ، سپس جدا كننده و س
كننده . متوقف كننده را با پيچ و مهره سفت كنيد . مهره را محكــم 

كنيد .  
 

ــداز   تصوير ، انتهاي سمت چپ ميله سنسور را نشان مي دهد . له ان
(2) بر ميله سنسور بر روي وجه داخلي اتصال پاييني (1) واقع شده 

ــه بـراي ادوات يـا بارهـاي  است . اين حساسترين وضعيت است ، ك
سبك در نظر گرفته شده است . براي كاستن  حساسيت  سيستم ، 
ــارج  فاصله انداز  هاي واقع در دو انتهاي ميله سنسور را به سمت خ

اتصالهاي پاييني حركت دهيد .  
 

در اين تصوير ، انتهاي سمت چپ ميله سنسور به همراه فاصله انداز 
ــده  (2) واقع در روبروي وجه بيروني اتصال پاييني (1) نشان داده ش

ــراي ادوات  است . اين وضعيت ، كم ترين حساسيت را داراست ، و ب
يا بارهاي سنگين تر در نظر گرفته شده است .  
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در انتهاي هر دور كار ، در حاليكه با كنترل وضعيت كار مي كنيـد ، 
ــال سـه نقطـه اي را (بـه  دكمه باالبر سريع را استفاده نماييد و اتص
همراه ادوات) پايين آوريد . اهرم كنترل خيش را حركت ندهيد زيرا 

تنظيمات قبلي عوض مي شود .  
 

يك شير كنترل افت سرعت ، درست باال و راست سگدســت اتصـال 
ــرعت ادوات ، شـير مزبـور را  بااليي قرار دارد . براي پايين آوردن س
تنظيم كنيد . مهره ضامن را شــل كنيـد و پيـچ (1) واقـع بـر شـير 
كنترل را در جهت حركت عقربه ساعت بپيچانيد تــا سـرعت پـايين 
ــتن سـرعت پـايين آوردن ادوات پيـچ  آوردن را بيفزاييد . براي كاس

مزبور را خالف جهت عقربه ساعت بچرخانيد .  
 
 
 
 
 
 
 

كار در وضعيت تركيبي با كنترل خيش  
 

هنگام شروع كردن كار ، ادوات را بوسيله اهرم كنــترل خيـش (2) ، 
مطابق آنچه گفته شد ، پــايين آوريـد . ادوات را همچنانكـه داخـل 
خاك مي رود بازرسي كنيد . وقتي ادوات در عمق دلخواه ثابت شــد 
، اهرم كنترل وضعيت (3) را تا آنجا كه بازوها به باال متمايل شوند ، 
ــترل خيـش كـار  به آرامي حركت  دهيد . اتصال باالبر اكنون  با كن
ــاد هنگـام كـاهش جريـان بـار ،  مي كند ، اما ادوات از فرو رفتن زي

توسط عملكرد اهرم كنترل وضعيت  بازداشته مي شود . 
 

كار در وضعيت شناور  
ــرم كنـترل خيـش (2) شـكل 73 ، را  اهرم كنترل وضعيت (3) و اه
كامل به جلو حركت دهيد اتصال سه نقطه اي اكنــون بـراي شـناور 

شدن يا دنبال كردن سطح تراز زمين آزاد شده است .  
اين مزيت براي تيغه هاي خراشنده و غيره مفيد است .  
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كنترل بيروني سيستم باالبر هيدروليكي 

 
ــرم كنـترل نـيروي بـاالبر  براي كمك به اتصال بهتر ادوات ، يك اه

قدرتي در داخل گلگير عقبي سمت راست موجود است .  
 

پيش از آنكه اجازه دهيد تراكتور با كنترل باالبر برقي روي بدنه كار 
كند :  

•  ترمز پارك را بگيريد   

•  اهرمهاي انتقال دنده را خالص كنيد  

•  P.T.O را خالص كنيد  

•  اهرم كنترل خيش را كامل به جلو حركت دهيد 

•  اهرم گاز دستي را به وضعيــت حركـت كنـد (كـامل بـه عقـب) 

حركت دهيد  
 

اخطار 
ــتفاده از كنـترل روي بدنـه  بـاالبر برقـي هيدروليكـي ،  پيش از اس
ــال سـه  مطمئن شويد هيچ شخص يا شيئي در اطراف ادوات يا اتص
ــي از بـدن خـود يـا  نقطه اي نيست . هرگز پاها ، بازوان يا هر بخش
هيچ شيئي را در معرض اتصال سه نقطه اي يا ادوات قرار ندهيد .  
هرگز كنترل باالبر برقي روي بدنه را در موارد زير استفاده نكنيد :  

•  در حالي كه مستقيما پشت تراكتور يا تايرها ايستاده ايد  

•  ميان بستهاي پائيني ايستاده ايد  

•  روبرو يا پشت ادوات ايستاده ايد  

 
شخص كاربر ، تنها در صورتيكه روبه  سمت راست تراكتــور ، رو بـه 
تايرهـاي عقـب (قسـمتي كـه در شـكل 74 مشـخص شـده اســت) 
ايستاده باشد ، بايد اهرم كنترل باالبر برقي روي بدنه را فعال كند .  

 
اهرم (1) را به داخل فشار دهيــد (بـه سـمت تراكتـور)  تـا قسـمت 
دندانه دار (2) درگير شود . اهرم را (به همراه قسمت دندانــه دار) رو 
به باال حركت دهيد تا اتصالهاي پــائيني را بـاال بريـد . بـراي پـايين 

بردن آنها ، اهـرم  را  بـه  پـايين  بكشـيد  .  هـر حركـت  اهـرم  ،  
اتصال را  حدود ١٠٠-٨٠ ميليمتر (٤-٣ اينچ) باال يا پايين مي برد. 
ــمت دندانـه دار  اهرم را رها كنيد و آن را در وضعيت ديگري در قس
ــر اتصـال انجـام دهيـد .  قرار دهيد تا تنظيمات مورد نياز بعدي را ب
وقتي اتصال هاي پايين با ادوات موازي شوند، اهـرم را رهـا كنيـد و 

ادوات را به اتصال سه نقطه اي به شكل طبيعي متصل كنيد .  
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٤٢-٣

 
شيرهاي كنترل از راه دور – از نوع مركز باز  

(در صورتي كه نصب شده باشد) 
 

شرح 
 دو شير (1) و (2) نشان داده شده اند . 

شيرهاي كنترل از راه دور ، از نوع مركز باز مي باشند . 
شيرها براي كار با سيلندرهاي هيدروليك خارجي ، موتورها و غــيره 
استفاده مي شوند . سه شير كنترل از راه دور در مركز عقب تراكتور 

نصب و واقع شده اند .  
عملكرد هر شير كنترل از راه دور به شرح زير است :  

 
عملكرد شماره شير 

 I
 II

 III

 DA/SA/FL با كنترل جريان
 DA/SA

 DA/FL/KO
 

ـــناور و قــابل بــرگشــت               DA/FL/KO = عملكـرد دوگانـه ، بـا ش
  (kick-out)

DA/SA      = عملكرد دوگانه ، قابل تبديل به تك عملكردي 

DA/SA/FL  = عملكرد دوگانه ، قابل تبديل به تك عملكردي با  

       شناور  
 

ــه  توجه : شيرهاي قابل برگشت، هنگامي كه سيلندر هيدروليك ب
انتهاي كورس خود  رسيده  است  خودبخود  به وضعيت خنثي  باز 

مي گردند .  
 

ــيله اهرمـهايي كـه بـر كنسـول روبـه راسـت  با شيرهاي مزبور بوس
صندلي راننده واقعند ، كار مي شود .  

 
ــرح  اهرمها و شيرهاي مربوط به آنها براي تشخيص داده شدن به ش

زير با رنگ كدبندي شده اند :  
 
 

I- سمت راست بيروني   سبز 
II- سمت راست داخلي   آبي 

III- سمت چپ   قهوه اي
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٤٣-٣

 
ــا چـهار  هر اهرم شير كنترل از راه دور ، بنا به ويژگيهاي خود سه ي

وضعيت كار دارد : 
 

ــيلندر مربـوط  ١. باالبردن (R) – يك اهرم را به عقب بكشيد تا س
به آن كشيده و ادوات بلند شود .  

ــالص) (N) – اهـرم را از وضعيـت بـاالبري بـه جلـو  ٢. خنثي (خ
بكشيد تا در وضعيت خالص قرار گيرد و سيلندر مربوط بـه آن 

متوقف شود .  
ــت خـالص  ٣. پايين آوردن (L) – اهرم را باز به جلو بعد از وضعي

فشار دهيد ، تا سيلندر جمع شود و ادوات پايين بيايد .  
ــه جلـو  ٤. شناور (F) (فقط در شيرهاي I و III) – اهرم را كامل ب
ــايين آوردن – تـا وضعيـت شـناور  بكشيد ، جلوتر از وضعيت پ
فعال شــود . وضعيـت هـاي كشـش ، خنثـي ، جمـع شـدن و 
ــودار  مجـاور نشـان داده  شناوري بوسيله عالمتهاي واقع بر نم

مي شوند .  
 
 

اكسل عقــب / سـطح روغـن هيدروليـك هنگـام 
استفاده از تجهيزات هيدروليكي از راه دور  

 
ــن اكسـل عقـب ، خـوب اسـت بـراي  هنگام چك كردن سطح روغ
اطمينان حاصل كردن از اينكه وقتي تراكتور بر سطح صاف قراردارد 
ــت MAX بـرروي سـيخ روغـن مـي باشـد ،آن را  روغن باالي عالم
ــهيزات كمكـي بـه  بازرسي كنيد . بهرحال ، هنگام متصل كردن تج
شيرهاي كنترل از راه دور ، بايد به خاطر داشته باشيد كه تجهيزات 
روغن خود را از محور عقب تامين مي كند و مي تواند به طور جدي 
موجب كاهش سطح روغن شود . كار با تراكتور با سطح روغن پايين 
مي تواند باعث صدمه زدن به اكسل عقب و اجزاء گيربكس شود .  

 
توجه : پيش ازمتصل كردن سيلندرهاي كنترل شـونده از راه دور، 
موتور را متوقف كنيد و اتصــاالت را كـامال تمـيز نمـائيد تـا از ورود 

ناخالصي به روغن جلوگيري شود .  
 

وقتي سطح روغن اكسل عقب تا عالمــت MAX روي سـيخ روغـن 
قراردارد ، مقادير روغن داده شده در جدول ، قابل دريافت از اكســل 
عقب براي تامين نيروي تجهيزات كمكي هستند ، بي آنكه نيازي به 

پركردن سيستم باشد :  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجهيزات ثابت در حال كار بر زمين هموار  
٣٥ ليتر  

 (٢٥/٦ U.S. qts)      
 

كار در شرايط عادي (زمين مسطح)  
٢٠ ليتر   فقط براي مدت كوتاه 

 (١٤/٦ U.S. qts )
 

كار در شرايط ديگر  
١٠ ليتر   شامل مدت زمان بلند استفاده 

  (٧/٣ U.S. qts)
 
 

ــل عقـب بـاالتر از  بالعكس ، مقدار نهايي روغن قابل افزودن به اكس
ــد . ( U.S. qts ٢/٩) . در صـورت  سطح پر معمول ، ٤ ليتر مي باش
افزودن مقدار روغن مذكور به اكسل عقب ، مقادير مذكور در باال بـه 
ــا نـه  همان مقدار ٤ ليتر ( U.S. qts ٢/٩) قابل افزودن مي باشند ام

بيشتر .  
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٤٤-٣

 
اتصال سيلندرهاي كنترل از راه دور  

 
ــيلندرهاي هيدروليـك خـارجي ،  شيرهاي كنترل از راه دور براي كار با س
ــرار  دارنـد   اسـتفاده  موتورها و  غيره كه  بر ادوات  متصل به  تراكتور  ق
مي شوند . هر شير كنترل از راه دور داراي يك جفــت كـوپلـر مـاده ١/٢ 
اينچي انفصال سريع است . كوپلرها داراي طراحي خــود پوشـاننده / قفـل 
كننده مي باشند ، اما به شلنگ هاي سيلندر كنترل از راه دور اجــازه مـي 
ــن شـلنگ  دهند در صورتيكه الزم باشد ادوات از تراكتور منفصل شود ، اي
ــراي شـلنگ هـاي  ها مستقال كار كنند . كوپلر بااليي (1) در هر جفت ، ب
تغذيه كننده در نظر گرفته شده است ، و كوپلرهــاي پـاييني(   2) جـهت 

شلنگ هاي بازگرداننده تعبيه شده اند .  
 

 
اخطار 

روغن هيدروليك يا ســوخت  در صورتيكـه  تحـت  فشـار  خـارج  شـوند           
مي توانند در پوست نفوذ كنند و باعث ايجاد جراحات جدي شوند .  

•  براي بازرسي نشتي ها از دستهاي خود استفاد نكنيد . از تكه اي مقوا 

يا كاغذ براي جستجوي نشتي استفاده كنيد .  
•  پيش از متصل كردن يا منفصــل كـردن خطـوط ، موتـور را خـاموش 

ــترل كـامل  كنيد و فشار را بوسيله حركت دادن اهرمهاي شيرهاي كن
به جلو به وضعيت شناور و سپس به وضعيت خنثي خارج نماييد .  

ــه خطـوط ، همـه  •  پيش از استارت زدن به موتور يا فشار وارد كردن ب

اتصاالت را محكم كنيد .  
 

 
اخطار 

هرگز زير ادوات بلند شده كار نكنيد و به كسي اجازه نزديك شدن ندهيد 
زيرا هنگام آزاد كردن فشار در سيستم يا در صورت از كار افتادن شلنگ و 
ــهيزات ديگـر  غيره ، ادوات سقوط مي كند . پيش از قطع سيلندرها يا تج
مطمئن شويد كه تجهيزات و ادوات كامال در جاي خود محكم شده انــد . 
هميشه از نگهدارنده مطمئني براي تجهيزاتي كه نياز به سرويس شدن در 

حالت بلند شده دارند استفاده كنيد .  
 

براي متصل كردن يك سيلندر كنترل از راه دور ، مجرا بنــد السـتيكي را 
بيرون بكشيد و شلنگ تغذيــه يـا بـاز گرداننـده را بـه كـوپلـر وارد كنيـد 
اطمينان حاصل كنيد كه طول شلنگهاي ارتباط ادوات به تراكتور به گونــه 
اي باشد كه تراكتور و يا ادوات آن هنگام دور زدن در هــر مسـير مشـكلي 

ايجاد نكند .  
 

توجه : براي اجتناب از آلودگي سيســتم روغـن هيدروليـك ، مطمئـن 
ــيرهاي كنـترل  شويد كوپلرهاي ادوات پيش از وارد كردن آنها به داخل ش

تراكتور كامال تميز شده اند .  
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٤٥-٣

 
پيش از منفصل كردن شلنگها ، فشار شلنگ ها و كوپلرهاي تراكتور 
را با يكديگر تنظيم و برابر كنيد . براي برابر كردن فشــار ، موتـور را 
ــترل را بـه جلـو در وضعيـت پـايين آوردن  استارت بزنيد و اهرم كن
ــالت بلنـد كـردن حركـت دهيـد ، سـپس بـه  سپس به عقب در ح

وضعيت خنثي برگردانيد .  
 

ــي از كـوپلـر محكـم بگـيريد ،  براي انفصال ، شلنگ را با فاصله كم
ــلنگ  شلنگ را به جلو داخل كوپلر فشار دهيد ، سپس به سرعت ش
را بكشيد تا كوپلر به بيرون بجهد و آزاد شود . مجرا بند الستيكي را 

تميز كنيد و به كوپلر وصل نماييد .  
 

توجه : در بعضي ادوات ، نياز به استفاده از يك شير كنترل اضافي 
ــع  كنترل از راه دور مي باشد . وقتي چنين شيري براي دريافت منب
روغن از شير كنترل تراكتور نصــب مـي شـود ، بـايد از نـوع مركـز 

گشوده باشد .  
 

كنترل جريان  
ــترل از راه دور شـماره   شير كنترل جريان ، جريان روغن به شير كن
I را اندازه گيري و در نتيجه سرعت واكنش يك سيلندر متصــل بـه 

آن را كنترل مي كند .  
ــهت  سـاعت (    خـالف عالمـت  پيچ  كنترل  جريان  را  خالف ج

الك پشت) بچرخانيد تا سرعت جريان افزايش يابد .  
 

توجه : افزودن سرعت جريان به شير كنترل شــماره  I از جريـان 
روغن به باقي شيرها و باالبرهاي هيدروليك مي كاهد .  

 
 

تغييروضعيت از سيلندر دو كــاره هيدروليكـي بـه 
سيلندر تك كاره 

ــل موجـود ، قـابل تغيـير از دو  شيرهاي كنترل از راه دور قابل تبدي
ــچ (1)  واقـع در  عملكردي دو كاره به تك عملكردي مي باشند . پي
زير هر شير قابل تبديل را در جهت حركت عقربه ساعت بپيچانيد تا 
سيلندرهاي دو عملكــردي  بـه كـار افتنـد . بـراي تبديـل بـه تـك 
ــهت عقربـه سـاعت (حـدود ٣  عملكردي پيچ (١) را كامال خالف ج

دور) بپيچانيد .  
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متصل كردن و كار با سيلندرهاي دو عملكردي  

براي كار با يك سيلندر به دو عملكردي ، لوله را به يك شير كنترل از راه 
دور يا يك شير قابل تبديل به وضعيت  دوعملكردي متصل كنيد .  

 
شلنگ تغذيه (1) را از يك سيلندر به دو عملكردي  به كوپلــر بـااليي (4) 
ــوپلـر پـاييني (3) بـر  بر يك شير كنترل و شلنگ بازگرداننده (2) را به ك

همان شير مطابق توضيحات قبلي وصل كنيد .  
 

احتياط 
كار با لودرهاي داراي  شيرهاي توقف  ( شيرهاي قابل برگشت ) مي تواند 
منجر به حركت غيرقابل كنترل دستگاه شود ، كه باعث پرتاب شدن مـواد 
ــر شـخص كـاربر  درون باكت يا غلتيدن اشياء  به  پايين  بازوهاي  لودر  ب

مي شود .  
 
 

براي ايجاد كشش در يك سيلندر دو عملكردي  ، اهرم كنترل را به عقــب 
به وضعيت باالبردن بكشيد .  

 
ــترل را بـه جلـو ،  براي جمع كردن يك سيلندر به دوعملكردي ، اهرم كن

بعد از وضعيت خنثي ، به وضعيت پايين آوردن فشار دهيد .  
 

حركت بعدي اهرم به جلو شناوري را فعال مي كند كه به ســيلندر امكـان 
مي دهد آزادانه گشــوده يـا جمـع شـود . ايـن مزيـت ، جـهت كمـك در 
ـا  شرايطي به كار مي رود كه با تجهيزاتي مثل تيغه هاي خراشنده و لودره

كار مي شود .  
 

توجه : يك ضامن اهرم را در وضعيــت معيـن شـده بـاالبري يـا پـايين 
آوردن ، نگهميدارد ، تا زمانيكه سيلندر كنــترل شـونده از دور بـه انتـهاي 
كورس خود مي رسد و اهرم  كنترل  خودبخود  به  وضعيــت  خنثـي بـاز 

ــوض ، اهـرم را مـي تـوان بـا دسـت بـه وضعيـت خنثـي    مي گردد. در ع
بازگرداند . اهرم  خودبه خود  از  وضعيت  شناور خارج نمي شود .  

 

ــيده  مهم : وقتي سيلندر كنترل شونده از دور به انتهاي كورس خود رس
است اهرم را در وضعيت باال بردن يا پايين آوردن نگه نداريد ، زيرا بــاعث 
ــير اطمينـان  تخليه شدن شير اطمينان مي شود . تحميل روغن توسط ش
به  مدت  طوالني ،  روغن  را  بيش از حد گرم  مي كند و مي تواند منجر 

به از كار افتادن اجزاء خط جريان هيدروليك شود .  
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٤٧-٣

 
اتصال و عملكرد سيلندرهاي تك كاره  

 
ــابل تبديـل  براي كار با يك سيلندر تك كاره ، لوله را به يك شير ق

در وضعيت تك عملكردي متصل كنيد .  
 

ــر بـااليي (2) در يـك  شلنگ (1) را از يك سيلندر تك كاره به كوپل
شير كنترل از راه دور ، مطابق آنچه گفته شد متصل كنيد .  

 
 
 
 

براي ايجاد كشش در يك سيلندر تك  كــاره ، اهـرم كنـترل را بـه 
عقب به وضعيت باالبري بكشيد .  

 
اهرم را با دست به وضعيت خنثي برگردانيد تــا سـيلندر را پيـش از 
ــد يـا ، اگـر شـير كنـترل از راه دور داراي  كشش كامل متوقف كني
ــب انداختـن ) مـي باشـد ،  مزيت قابل برگشت ( وزن خود را به عق
ــود مـي رسـد ، شـير  اجازه دهيد وقتي سيلندر به انتهاي كورس خ

خودبه خود به وضعيت خنثي بازگردد .  
 

توجه : هنگام كار در حالت تك كاره ، يك اهــرم كنـترل تنـها در 
ــه  صورتيكه باالبر به انتهاي كورس خود رسيده باشد ، خودبه خود ب

وضعيت خنثي بازمي گردد .  
 

براي جمع كردن يك سيلندر تك كــاره اهـرم را بـه جلـو ، بعـد از 
وضعيت خنثي ، به وضعيت پايين آوردن حركت دهيد .  

 

مهم : اهرم را هنگامي كه سيلندر به انتهاي كــورس خـود رسـيده 
است در وضعيت باالبري يا پــايين آوردن نگـه نداريـد ، زيـرا بـاعث 
ــان  تخليه شير اطمينان مي شود  . تحميل روغن توسط شير اطمين
براي مدت طوالني ، روغن را بيش از حد گرم مي كند و موجــب از 

كار افتادگي اجزا خط جريان و هيدروليك مي شود .  
 

مهم : يك سيلندر تك كاره نيز قابل راه اندازي توســط يـك شـير 
كنترل دو كاره مي باشد . بهرحال ، توجه به اين نكته مهم است كه 
براي جمع كردن سيلندر بايد از وضعيت شناور استفاده شود . براي 
ــو ، دور از خـود حركـت  فعال كردن وضعيت شناوري اهرم را به جل

دهيد و آن را از وضعيت پايين آوردن به جلو بريد . 
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 ٤٨-٣

 
كار با تجهيزات هيدروليكي با جريان پيوسته  

ــان پيوسـته ، لولـه را بـه يـك شـير  براي كار با تجهيزات هيدروليك جري
كنترل دو كاره يا يك شير قابل تبديل به دو عملكردي متصل كنيد .  

 
ــه  تجهيزات هيدروليك جريان پيوسته (مانند موتورهاي هيدروليك) بايد ب
ــه كـوپلـر پـاييني  ترتيب ذيل به كوپلرها وصل شوند : شلنگ تغذيه (2) ب
ــان شـير از وضعيـت  (3) و شلنگ برگرداننده (1) به كوپلر بااليي (4) هم

پائين آوردن براي كار با موتور هيدروليك استفاده كنيد .  
مهم : براي خاموش كردن موتور ، اهرم را به جلو از وضعيت پايين بردن 
به وضعيت شناور حركت دهيد . موتور كند مي شود تا بايستد اما ناگهاني 
ــود  متوقف نمي شود . اين امر موجب ايجاد فشار در خطوط داخلي مي ش
كه در غير اينصورت فشار توسط شــيرهاي مخصـوص خـارج مـي شـود و 
ــد . هـرگـز وقتـي موتـور  باعث آسيب  ديدن  سيل هاي  موتور مي گردي

درحال كار است ، وضعيت خنثي يا باالبري را به كار نيندازيد .  
 

ــال از تجـهيزات و تراكتـور در برابـر آسـيب  موارد زير را رعايت كنيد تا قب
ديدگي محافظت كرده باشيد : 

ــترل  •  هيچ شير باي پس را در تجهيزات يا موتور باز نكنيد . از شير كن

جريان براي كنترل سرعت جريان يا دور موتور كمك بگيريد .  
•  از اهرم شير كنترل از دور براي بــه كـار انداختـن تجـهيزات اسـتفاده 

ــت پـايين آوردن نگـه نمـي دارد ،  نكنيد .اگر ضامن اهرم را در وضعي
تجهيزات را بازرسي كنيد تا از تنظيم درست آن مطمئن شويد و يا با 
نمايندگي خود براي كمك گرفتن جهت تنظيــم تجـهيزات و تطبيـق 

آنها با عملكرد تراكتور تماس بگيريد .  
•  براي تضمين سرد كنندگي صحيح روغن هيدروليــك و جلـوگـيري از 

گرم شدن بيش از اندازه آن ، تجهيزات جريـان مـداوم را در بـاالترين 
تنظيمات موجــود بـراي جريـان مـداوم (بـا اسـتفاده از شـير كنـترل 
جريان) و در پايين ترين دور موتور به كار اندازيد تا عملكــرد موثـر و 

سرعت مناسب ماشين را بدست دهد .  
•  توصيه مي شود كه يك دماسنج ، در صورتي كه در دســترس باشـد ، 

هنگام استفاده از موتورهاي هيدروليــك بـراي كـار مـداوم ، بـر مـدار 
كنترل از دور نصب شود . اگر دماي بيش از حــد ايجـاد شـد ، موتـور 
ــه روغـن سـرد شـود . مطمئـن  هيدروليك را خاموش كنيد تا زمانيك
ــور  شويد كه تنظيمات كنترل جريان در حد نهايي قراردارد و دور موت

در حداقل . اين وضعيت ، ايده آل ترين وضعيــت بـراي كـار ماشـين       
ــاي روغـن  مي باشد . اگر شرايط كاري طبيعي است ، اما همچنان دم
باالست ، يك كولر روغن بر مدار بازگشتي موتور نصب كنيد . حداكثر 
دماي توصيه شده روغن حين كار ، ١١٠ درجــه سـانتي گـراد  (٢٣٠ 

درجه فانهايت) است .  
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٤٩-٣

 
ــترل از  كار كردن توام دو شير كنترل يا شيرهاي كن

راه دور و باالبر هيدروليكي 
 

ــا دو شـير كنـترل از راه دور يـا يـك شـير  در صورت كار همزمان ب
ــراي  كنترل از راه دور و باالبر هيدروليك ، شير كنترل جريان بايد ب
حصول يك جريان نسبي تنظيم شود . در صورتي كه اين كار انجام 
ــان كـامل هدايـت  نشود ، همه جريان موجود مستقيما به مدار جري
ــور كمـتر از فشـار در سـاير  مي شود در حالي كه فشار در مدار مزب

مدارهاي مورد استفاده است .  
 

اگر تراكتور شما داراي كنترل جريان نيست ، شيرهاي كنترل از راه 
دور بر باالبر هيدروليك اولويت دارند .  

 
هواگيري سيلندر كنترل از راه دور  

 
ــد كـه هـوا درون آن حبـس شـده  وقتي سيلندري را وصل مي كني

است ، مثل يك سيلندر نــو يـا سـيلندري كـه سـرويس نشـده  يـا  
شلنگ هاي مربوط به آن قطع بوده اند ، الزم اســت كـه سـيلندر را 
ــير كنـترل از  هواگيري كنيد . در حاليكه شلنگ ها به كوپلرهاي ش
راه دور در پشت تراكتور متصلند ، سيلندر را با انتهاي بااليي شلنگ 
تنظيم كنيد و جا بيندازيد و سيلندر را هفت يا هشت بار با استفاده 

از اهرم شير كنترل از راه دور باز و جمع كنيد .  
 

ــطح روغـن  قبل و بعد از كار با سيلندر كنترل شونده از راه دور ، س
اكسل عقب را بازرسي كنيد .  
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كنترل برقي ادوات   

(در صورتي كه نصب شده باشد) 
 

سيستم تشريح شده در اينجا به نام كنــترل برقـي خيـش شـناخته  
مي شود . اين سيستم هيدروليك هدايت شونده توسط نيروي برق، 
ــورهاي واقـع در  تغييرات حاصل شده در ميزان بار را از طريق سنس
پينهاي اتصــال پـائيني اتصـال سـه نقطـه اي دريـافت مـي كنـد و 

ــاني اتصـال را از طريـق سنسـور محـور عرضـي تغيـير            موقعيت مك
مي دهد . سيستم در كنترل وضعيت يا كنترل  برقي خيش به كــار 

مي افتــد . كنـترل وضعيـت ، كنـترل دقيـق ادواتـي مثـل اسـپري           
كننده ها ، شن كش ها ، علف چين ها و غيره را كه بر باالي زميــن 
كارمي كنند ميسر مي كند . وقتي ارتفاع ادوات تنظيم شده باشــد ، 
ــر نـيروي خـارجي  سيستم وضعيت مزبور را بدون در نظر گرفتن ه

اعمال شده بر آن ، حفظ مي كند .  
كنترل خيش براي ادوات ثابت يا  نيمه  ثابتي كــه  بـر  زميـن كـار  
مي كنند طراحي شده است . تغييرات مقاومت خاك باعث مي شود 

ميزان بار برداشته شده توسط ادوات افزايش يا كاهش يابد .  
 

موارد مهم در كار با كنترل ادوات 
 

كنترل خيش عمق حفاري خاك را بوسيله ابقــاء مـيزان يكسـاني از 
بارگيري ، تنظيم مي كند . اگر اهرم كنترل وضعيت (1) شكل 88 ، 
درست زير ميزان عمق معمول خــاكبرداري كنـترل خيـش تنظيـم 
شده باشد ، از جهش ادوات يا حفاري با عمق زيــاد در مـواردي كـه 

خاك منطقه نرم يا سبك باشد جلوگيري مي كند .  
 

ــم  كنترل وضعيت ، هنگامي كه اهرم مربوط به آن باالي عمق تنظي
ــيرد كنـترل خيـش را  شده توسط چرخ بارگير (2) شكل 88 قرار گ
متوقف مي كند . بنابراين ، از اهرم كنترل وضعيت مــي تـوان بـراي 
ــول كنـترل  بلند كردن ادوات به خارج از زمين و خارج از عمق معم
ــير كنـد .  خيش استفاده كرد ، بي آنكه تنظيمات كنترل خيش تغي
ــاالبري تدريجـي نيـاز باشـد .  اين عملكرد وقتي مفيد است كه به ب
ــوري تنظيـم كـرد كـه  متوقف كننده چرخ خروسكي را مي توان ط
اهرم  كنترل وضعيت بتوانــد بـه سـرعت بـه محـدوده پـايين تـري 

درست زير عمق معمول كنترل جريان باز گردد .  
 

سوئيچ باالبري / پايين آوري به طور طبيعي براي باال يا پايين بردن 
ادوات در طول يك چرخه كاري استفاده مي شود .  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D= جريان بار روي تيغه ها  

W= عمق شيار (كه بوسيله چرخ تنظيم كننده اعمال  بار تنظيم  

       مي شود) 
L= محدوده تحتاني (بوسيله اهرم وضعيت تنظيم مي شود) 

C= حركت تصحيح  كننده ( بوسيله  كنترل  حساسه اي تنظيم  

      مي شود) 
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پوسته كنترل  

ــانده شـود ، متوقـف كننـده  چرخ خروسكي (1) ، هنگامي كه چرخ
قابل تنظيم (2) را حركت مي دهد .  

 

اهرم كنترل وضعيت (3) ، براي تنظيم ارتفاع هنگام كار در محدوده 
كنترل وضعيت به كار مي رود . از اين اهرم بــراي تنظيـم حداكـثر 

عمق ادوات هنگام كار در وضعيت كنترل جريان استفاده كنيد .  
 

چرخ بارگير (4) ، ميزان بار و نتيجتا عمــق كـار ادوات را بـا تنظيـم 
مقادير نيروي وارده بر پينهاي حساسيت بار معين مي كند . انتخاب 
وضعيت 10 ، حداكثر بار را فراهم مي كند و در نتيجه حداكثر عمق 

كار ادوات را روشن مي سازد .  
 

سـوئيچ بـاالبر / پـايين بـر (5) شـكل 90 سـوئيچي فـنري و  ســـه  
وضعيتي  اســت  كـه  راننـده  را قـادر مـي سـازد كـه ادوات را بـه 
وضعيت تعيين شده توسط كنترل محدوده ارتفاع باال برد و يا ادوات 
را به عقب به عمق / ارتفاع تنظيم شده توسط كنترلهاي وضعيت يـا 
جريان پايين آورد بي آنكه تنظيمات قبلي تغيير كند . سوئيچ مزبور 
ــر بـا زميـن را در ادوات در صـورت نيـاز  همچنين درگيري سريع ت

بوجود مي آورد. براي اطالعات دقيق ترمتن صفحه ٥٧-٣ را ببينيد.  
 

ــهاي كنـترل گـيربكس  يك سوئيچ دوم باالبر / پائين بر (1) بر اهرم
فرمان قدرتي و گيربكس فرمــان ميدانـي در محـل كـه براحتـي در 
ــوئيچ  دسترس باشد تعبيه شده است . اين سوئيچ درست همانند س

اولي واقع بر پوسته كنترل عمل مي كند .  
 

  EDC پانل
پيچ كنترل سرعت پياده كردن (1) سرعت بستهاي پــاييني و ادوات 

را حين يك دور پايين آوري كنترل مي كند .  
 

پيچ كنترل محدوده ارتفاع (2) ارتفاع را در  محدوده اي  كه  ادوات 
ــراي اجتنـاب از امكـان  مي بايد بلند شوند نگهميدارد . اين پيچ را ب
آسيب زدن ادوات بزرگ به تراكتور هنگام بلند شدن ادوات تنظيــم 

كنيد .  
 

ــد سنسـور رادارموجـود  پيچ كنترل ميزان لغزش (3) كه تنها با واح
است ، به راننده امكان مي دهد محــدوده مشـخصي بـراي حركـت 
ــا زمانيكـه  چرخ ، باالتر از آنچه ادوات موجب مي شود تنظيم كند ت

لغزش چرخ به محدوده تعيين شده قبلي بازگردد .  
 

شاخص محدوده لغزش روشن (4) وقتي روشن مي شود كه كنــترل 
لغزش فعال باشد .  
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ــا  پيچ حساسيت جريان (2) شكل 93 براي ايجاد حساسيت بيشتر ي
ــثر  كمتر در سيستم بنا به تغييرات جريان بار به كار مي رود . حداك

ميزان حساسيت در شكل 10 آورده شده است .  
چراغ اخطار نقص فني (1) ، دو منظور را برمي آورد :  

- چراغ چشمك زن بدين معناست كه در مدارهاي سيســتم نقصـي 
ــال / آنـالوگ بـه عنـوان  وجود دارد . اين چراغ ، بر پانل ابزار ديجيت

چراغ اخطار ، تكرار شده است .  
- چراغ ثابت بدين معناست كه بست غير فعال است . دوباره اخطـار 
بست غير فعال بر پانل ابزار به عنوان چراغ اخطار يا عالمتي كــه بـر 
LCD ظاهر مي شود ، تكرار شده اســت . تصـاوير 97 و 98 و متـون 

مربوط به آنها را ببينيد .  
چراغـهاي شـاخص (1) و (2) شـكل 94 ، وقتـي كـه اهـرم كنــترل 
وضعيت براي باالبردن يا پايين آوردن ادوات مورد استفاده اســت يـا 
ــور  زماني كه تصحيحات باال يا پايين بردن درطول كار طبيعي تراكت
رخ مي دهد ، روشن مي شوند . چراغ پائيني (2) وقتــي كـه اتصـال 
سه نقطه اي پايين مي آيد  روشن مي شود . چراغ بااليي (1) وقتي 

كه اتصال بلند شود روشن خواهد شد .  
 
 
 
 
 

نمايشگرهاي ابزار  
 

ــع بـر  هنگام كار در محدوده كنترل وضعيت ، نمايشگر ديجيتال واق
پانل ابزار (1) شكل 95 يا 96 ، وضعيت اتصال هاي پائيني را در يك 
محدوده ’0‘  تا  ’99‘  نشان  مي دهد .  نمــايش  عـدد ’0‘ نشـان 
مي دهد كه اتصال ها كامال پايين آمده اند . ’99‘ نشان مي دهد كه 

آنها كامال باال آمده اند .  
 

ــان  ،  نمايشـگر ’dr‘  را  نشـان  هنگام كار در محدوده  كنترل جري
مي دهد . (به معناي كنترل جريان) 

 
 

اگر تراكتور شما مجهز به يك پانل ابزار الكـترونيك اسـت ، عالمـت 
ــه اي بـا  اتصال غير فعال (2) شكل 96 ، هنگامي كه اتصال سه نقط

كنترل وضعيت هم فاز است به نمايش درمي آيد .  
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صفحات نمايش ابزار  

 

ــاز  در مواردي كه كنترل وضعيت / اتصال سه نقطه اي بار ديگر از ف
ــه جـاي عالمـت اتصـال غـير فعـال  خارج مي شود ، اين نمايشگر ب
پديدار مي شود . چراغ نقــص فنـي بـر پـانل EDC (شـكل 93) بـه 

ترتيب زير بر پانل ابزار تكرار مي شود :  
 

يك چراغ چشمك زن اخطار بر پانل EDC ، ابزار ديجيتال / آنالوگ 
(1) شكل 97 تكرار شده است و نشاندهنده نقص فنــي در سيسـتم 

است . صفحه 34-2 را نيز ببينيد .  
 

 LCD بر صفحه نمايش ديجيتال ، نقص فني سيستم با عالمتي بــر
(1) شكل 98 مشخص مي شود . صفحه ٥٥-٢ را نيز ببينيد .  

 

يك چراغ ثابت اخطار نقص فني بر پانل  EDC نشــاندهنده اتصـال 
غير فعال است و بر پانل ابزار به عنوان چراغ خطر (2) شــكل 97 يـا 

بر LCD به شكل عالمت (2) شكل 98 تكرار مي شود .  
 

ــد كـه  عالمت LCD / چراغ اخطار  ”اتصال غير فعال” نشان مي ده
ــابقت  تنظيمات كنترل وضعيت با  موقعيت  اتصال هاي  پاييني مط
ــد و در نتيجـه اتصـال پـاييني نمـي تواننـد بـا اسـتفاده از  نمي كن
ــير فعـال  كنترلهاي داخل اتاقك باال يا پائين شوند . اخطار اتصال غ

وقتي پديدار مي شود كه :  
ــور خـاموش اسـت حركـت  •  اهرم كنترل وضعيت در حاليكه موت

كرده است  .  
ــار افتـاده و اتصـال  •  يكي از سوئيچ هاي خارجي باالبر برقي به ك

سـه نقطـه اي را بـاالبرده يـــا پــايين آورده انــد . كنترلــهاي 
هيدروليك خارجي باالبر  برقي را در صفحه ٦٠-٣ ببينيد .  

 
ــا اتصـال هـاي  براي برگرداندن كنترل وضعيت به حالت همفازي  ب
پاييني ، در حاليكه سوئيچ باالبر / پايين بر در موقعيت مركزي قــرار 
دارد و موتور روشن است ، اهرم كنترل وضعيت را بــه آهسـتگي بـه 
جلو يا عقب بنا به نياز خود حركت دهيد تا موقعيت اهرم با ارتفــاع 
اتصال هماهنگ شود . چراغ اخطار اتصال غير فعال ناپديد مي شود 
ــت  يا اگر تراكتور شما مجهز به صفحه نمايش ديجيتال باشد ، عالم

ــر LCD بـا عالمـت اتصـال فعـال  (1)  شـكل 99   اتصال غيرفعال ب
ــي بـاال  جايگزين مي شود . اتصال سه نقطه اي اكنون به طور طبيع

مي رود يا پايين مي آيد .  
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تنظيمات پيش از شروع كار  

 

ادوات را به اتصال سه نقطه اي متصل كنيد .  
ــه جلـو بـه موقعيـت - ١٠ كـه موقعيـت  چرخ بارگير (2) را كامل ب

تنظيم كنترل وضعيت مي باشد ، بچرخانيد .  
 

به موتور استارت بزنيد ، و با اســتفاده از اهـرم كنـترل وضعيـت (1) 
ادوات را از زمين بلند كنيد در حاليكه مطمئن مي شويد كه حداقل 
ــمتي از تراكتـور  ١٠٠ ميليمتر (٤ اينچ) فاصله ميان ادوات و هر قس
ــر پـانل ابـزار توجـه  وجود دارد . به نوشته هاي نمايشگر ديجيتال ب
كنيد . اگر عدد روي صفحه كمتر از ٩٩ باشــد بديـن معناسـت كـه 

ادوات كامل بلند نشده است .  
 

پيچ كنترل محدوده ارتفاع (2) را براي جلــوگـيري از بلندتـر شـدن 
ادوات از وضعيت مطلوب تنظيم كنيد تا امكان آسيب ديدن تراكتور 
در حالي كه ادوات درحالت كامل بلند شده اند وجود نداشته باشد.  
ــاالبردن  وقتي سوئيچ باالبر / پايين بر يا اهرم كنترل وضعيت براي ب
ادوات به كار رود ، تنها تا ارتفاع تنظيم شده توسط كنترل محدوده 
ــخص  شـد ،  ادوات را بـاال  ارتفاع ، آنچنانكه  در مرحله  پيش  مش

مي برد .  
 

سرعت پياده كــردن بـار را بـراي همـاهنگي بـا انـدازه و وزن ادوات 
متصل شده به تراكتور ، بوسيله چرخاندن پيچ كنترل سرعت پيــاده 
ــا  كردن (1) تنظيم كنيد . پيچ را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد ت
ــه سـاعت  سرعت پياده كردن بار افزايش يابد و يا خالف جهت عقرب

بچرخانيد تا سرعت كم شود .  
 

مهم : هنگام انجام اولين تنظيمات ادوات براي كـار ، پيـچ كنـترل 
ــاده كنـي  آهسـته (عالمـت  سرعت پياده كردن را  در  وضعيت  پي

الك پشت) نگهداريد .  
وقتي  سوئيچ  باالبر / پايين بر  براي  پايين  آوردن  ادوات  استفاده 
ــاد شـده در مرحلـه  مي شود ، مطابق سرعت تعيين شده به شيوه ي

قبل ، ادوات را  پايين مي آورد .  
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كار با كنترل جريان  

 

ــم كنـترل جريـان بـار ، الزم  براي كار با كنترلهاي مختلف در تنظي
است كه ادوات و شرايط زمين هماهنگ شوند .  

 

چرخ بارگير (2) ، عمق ادوات را توسط تنظيــم نـيروي وارده مـورد 
ــت  نياز بر پينهاي احساسگر بار مشخص مي كند . چرخ را در وضعي

ميانه (وضعيت 5) پيش از شروع كار قرار دهيد .  
 
 
 
 
 

ــار ، (1)  حساسـيت سيسـتم را  موقعيت سكتور حساسيت جريان ب
ــت ميـاني پيـش از وارد شـدن بـه  نشان مي دهد . پيچ را به وضعي

زمين قرار دهيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 

تراكتور را به داخل زمين برانيد و ادوات را براي شروع كار ، بوســيله 
حركت دادن اهرم كنترل وضعيــت (3) بـه جلـو ، پـايين آوريـد . از 
ــد تـا از  اهرم كنترل وضعيت براي تنظيم حداكثر عمق استفاده كني
جهش ادوات هنگام كار بر بخشهاي سبك خاك جلوگــيري شـود . 
ــاندن چـرخ بـارگـيري (4) تنظيـم  عمق مورد نياز براي كار با چرخ

كنيد .  
 

ــف كننـده قـابل تنظيـم (2) در  قفل (1) را براي حركت دادن متوق
برابر اهرم كنترل وضعيت بچرخانيد تــا تنظيمـات تعييـن شـده بـه 

سرعت بر هم نخورد .  
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ادوات را حين كندن خاك مشاهده كنيد و پيچ حساســيت جريـان 
ــا پـايين بنـابر  (1) را تنظيم كنيد تا جايي كه تمايل ادوات به باال ي

نوع و       گونــي مقـاومت خـاك رضـايت بخـش باشـد . سيسـتم 
هيدروليك تراكتور در صورتي كه تنظيم شده باشد خودبخود عمــق 
ــور  ادوات را براي ابقاء كشش يكسان (جريان بار يكنواخت) بر تراكت

تنظيم مي كند .  
ــات  بوسـيله مشـاهده چراغـهاي شـاخص حركـت (2) و (3) تنظيم

ــراغ بـااليي  (3)  هـر بـار كـه  سيسـتم   مناسب بدست مي آيد . چ
ادوات را  باال مي برد يا تصحيحات بــارگـير طبيعـي رخ مـي دهـد 
روشن خواهد شد . چــراغ پـاييني (2) وقتـي ادوات پـايين مي آيـد 

روشن مي شود .  
 

ــتگي در جـهت عقربـه سـاعت  پيچ حساسيت جريان (1) را به آهس
بچرخانيد . سيستم عكس العملهاي كوچك تر  و  سريع تري نشـان 
ــاهده  مي دهد كه با چشمك زدن هر دو چراغهاي شاخص قابل مش
ــر خـالف جـهت عقربـه سـاعت  است . در اين مرحله پيچ را كمي ب
بچرخانيد تا هر دو چراغ شاخص هر٢ يا ٣ ثانيه يــا در صـورت نيـاز 

بنا به شرايط خاك روشن شوند .  
وقتي شرايط كاري مورد نياز ايجاد شد ، هيچ نيازي به حركت دادن 

اهرم كنترل وضعيت نيست تا جائيكه كار درحال انجام ، تمام شود .  
 

ــن ، متعاقبـا بـاالي سـوئيچ بـاالبر /  هنگام  رسيدن  به  انتهاي زمي
ــه وضعيـت تنظيـم  پايين بر (3) را فشار دهيد تا  سرعت ادوات را ب
شده توسط پيچ كنترل محــدوده ارتفـاع بلنـد كنيـد . هنگـام ورود 
ــا  مجدد به محوطه كار ، متعاقبا بخش پائين سوئيچ را فشار دهيد ت
ادوات با سرعت تنظيم شده توسط كنترل سرعت پائين آوردن بار ، 
ــرخ  پايين بيايند و سپس وقتي ادوات به عمق تنظيم شده توسط چ

بارگير (2) رسيد آن را متوقف كنيد .  
 

هنگام طي شدن دور باالبري ، متناوبا باالي سوئيچ باالبر / پايين بــر 
را فشار دهيد تا بلنــد شـدن ادوات متوقـف شـود. بـاالي سـوئيچ را 
ــاييني  دوباره براي شروع مجدد دور فشار دهيد . فشار دادن بخش پ
سوئيچ حين دور پايين آوردن ادوات نيز باعث توقف پايين آمدن آن 

خواهد شد .  
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ممكن است در ادوات نياز به حركت سريع تري باشد . براي مثــال ، 
پس از پيچيدن به انتهاي باريك زمين . همچنيــن بعضـي ادوات در 
برابر نفوذ به زمين مقاومت مي كنند ، خصوصــا اگـر زميـن سـخت 
باشد . انتهاي سوئيچ باالبر / پايين بر (4) را فشار داده نگــهداريد تـا 
ــرعت پيـاده كـردن ،  ادوات با سرعت تنظيمي توسط پيچ كنترل س
پايين بيايد تا با زمين تماس پيــدا كنـد . تنظيمـات سـرعت پيـاده 
كردن بار و كنترل وضعيت غيرفعال مي شوند و ادوات به سرعت به 
زمين داخل مي شود و هنگامي كه سوئيچ رها شود ، با عمق تعيين 

شده قبلي به كار ادامه مي دهد .  
 

ــق  در مقابل ، مي توان از متوقف كننده قابل تنظيم براي تعيين عم
ادوات استفاده كرد . وقتي عمق دلخواه در ادوات ايجاد شــد ، چـرخ 
خروسكي (1) را بپيچانيد .  اين كار  متوقف كننده  (2)  را  حركت 
ــرار گـيرد .  مي دهد تا مقابل لبه جلويي اهرم كنترل وضعيت (3) ق
ــتفاده از اهـرم كنـترل وضعيـت ، بـا  هر گاه ادوات بلند شود ، با اس
حركت دادن اهرم به جلو براي تماس با متوقف كننــده هميشـه بـه 

عمق تعيين شده قبلي باز مي گردد .  
 

توجه : در صورت نياز ، كنــترل وضعيـت قـابل حركـت دادن بـه 
ــس شـود و  اطراف (سمت چپ)  مي باشد  ، تا متوقف كننده باي پ

ادوات پايين تر بيايد .  
 

پيچ  كنترل محدوده لغزش (1) كه تنها به همراه واحد سنسور رادار 
موجود است ، به راننده اين امكان را مي دهد كه آســتانه مشـخصي 
براي لغزش چرخ مشخص كند ، خارج از محدوده  مزبور ادوات بلند 
مي شود تا زمانيكه لغزش چرخ به سطح تعيين شده باز گردد . اين 
ــيگنال هـاي كنـترل وضعيـت و كنـترل جريـان  سنسور سيستم س
طبيعي اجزاء هيدروليك را خنثي مي كند بنابراين بايد دقــت شـود 
ــد سـريع يـا كنـدي انتخـاب نشـود .  كه محدوده لغزش زياده از ح
ــرايط  تنظيم محدوده لغزش چرخ در سرعت بسيار پايين ، كه در ش
مرطوب قابل حصول نيست ، ممكن است تاثير تأيين كننده اي بــر 

سرعت / عمق كار بگذارد .  
 

شاخص محدوده لغزش (2) وقتي روشن مي شود كه كنترل لغــزش 
فعال شود و ادوات براي حصول سرعت تعيين شده بلند شوند . پيچ 
در وضعيت خاموش (پيچ كامال در جهت عقربه ساعت) قفــل شـده 

است .  
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كار با كنترل وضعيت  

 
براي كار در محدوده كنترل وضعيت ، چرخ بارگير (2) بايد ترجيحـا 

كامل به جلو به وضعيت ١٠ چرخانده شود .  
 

اهرم كنترل وضعيت (1) را براي باالبردن يا پايين آوردن اتصال سـه 
نقطه اي استفاده كنيد . ادوات بلند شده ، در ارتفاع تنظيمي توسط 

پيچ كنترل محدوده ارتفاع ثابت مي شود .  
 

ــاتيك تنظيـم ميشـود . اگـر  توجه : نرخ سرعت باالبري بطور اتوم
ــاد باشـد اتصـاالت ادوات بـا  دامنه حركت اهرم كنترل وضعيت ، زي
حركت سريع خود واكنش نشان ميدهند تا به موقعيت تنظيم شـده 

توسط اهرم كنترل وضعيت برسند  .  
 

ــكي (1)  وقتي ادوات در ارتفاع مورد نياز قرار گرفت ، از چرخ خروس
ــرم كنـترل  براي قراردادن متوقف كننده قابل تنظيم (2) روبروي اه
وضعيت (3) استفاده كنيد . هر بار كه  اهرم كنترل وضعيت حركـت 
ــروي متوقـف  مي كند ، به سرعت به وضعيت اصلي خود ، يعني روب

كننده باز مي گردد تا ارتفاع معين شده ادوات را حفظ كند .  
 

ــردن ادوات بـود ، متناوبـا بـاالي  اگر در انتهاي زمين نياز به بلند ك
ــد تـا ادوات را بـه موقعيـت  سوئيچ باالبر / پايين بر (4) را فشار دهي
ــد كنيـد . هنگـام  تنظيم شده توسط پيچ كنترل محدوده ارتفاع بلن
ــد تـا  ورود مجدد به محوطه كار ، قسمت پايين سوئيچ را فشار دهي
ــترل وضعيـت (3)  ادوات به ارتفاع اصلي تعيين شده توسط اهرم كن

بازگردد .  
 

احتياط 
هنگم حمل و نقـل تجـهيزات / اتصـال سـه نقطـه اي ، ادوات را بـا 
ــر (4) بلنـد كنيـد و قفـل تثبيـت  استفاده از سوئيج باالبر / پايين ب
ــاييد . ايـن عمـل از پـايين  ادوات (متن بعدي را ببينيد) را فعال نم
ــه مـي توانـد موجـب آسـيب  افتادن اتفاقي اتصال سه نقطه اي ، ك
ــات و جراحـات  ديدن تجهيزات متصل به آن ، سطح جاده ، يا صدم

فردي شود ، جلوگيري مي كند .  
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قفل حمل و نقل و كنترل حركت ديناميك  

 
قفل حمل و نقل  

 
هنگام حمل و نقل تجــهيزات اتصـال سـه نقطـه اي ، پيـچ كنـترل 
ــاعت  سرعت پياده كردن بار (1) را كامل خالف جهت عقربه هاي س
بچرخانيد تا در وضعيت تثبيت ادوات (عالمت قفل) قرار گيرد . اين 
كار از پــايين آمـدن نـاگـهاني ادوات و آسـيب ديـدن سـطح جـاده 

جلوگيري مي كند .  
 

كنترل حركت ديناميك 
 

هنگام حمل و نقل تجهيزات اتصال سه نقطه اي ، جنبش و حركـت 
ــترل كـافي بـر فرمـان  ادوات به اطراف مي تواند منجر به كمبود كن
هنگام سرعت گرفتن حين حمل و نقل شــود . بـا انتخـاب كنـترل 
ــانعي بـر مـي خورنـد و  حركت ديناميك ، وقتي چرخهاي جلو به م
ــورا  باعث بلند شدن جلوي تراكتور مي شوند ، سيستم هيدروليك ف

ــه  اطـراف   براي كنترل حركت و به حداقل رساندن حركت ادوات  ب
واكنش نشان مي دهد تا حركت كلي به نرمي انجام شود .  

براي درگير كردن كنترل ديناميك ، پيچ كنترل سرعت پياده كردن 
(1) شكل 112 را كامل خالف عقربه ساعت بچرخانيد تا در وضعيت 

قفل تثبيت ادوات  قرار گيرد . باالي سوئيچ باالبر / پايين بر را براي 
ــده توسـط كنـترل ارتفـاع (2)  بلند كردن ادوات به ارتفاع تعيين ش

فشاردهيد .  
 

كنترل ديناميك فقط  در  سرعتهاي  باالي (٥ MPH)km/h  ٨ كار 
مي كند . وقتي سرعت تراكتور از (٥ MPH)km/h  ٨  تجاوز كنــد ، 
ــي آيـد در حاليكـه  ادوات تا ٥-٤ پونيت (مطابق پانل ابزار) پايين م
سيستم هيدروليك براي تعديل حركت ادوات به اطراف تصحيحاتي 
ــهاي چشـمك زن  به عمل مي آورد . تصحيحات مزبور بوسيله چراغ
ــور  بـه  شاخص  حركت  مشخص  مي شود  .  وقتي  سرعت  تراكت
زير (٥ MPH)km/h  ٨ افت مي كند ، ادوات دوباره بلند مي شود تا 
به ارتفاع تنظيم شده توسط كنترل محدوده ارتفاع برسد ، و كنترل 

حركت ديناميك غير فعال مي شود .  
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كنترلهاي باالبر هيدروليك برقي روي بدنه  

 
براي كمك به اتصال ادوات ، كنترلهاي باالبر قدرتي تعبيه شده اند . 
ــوئيچ  يك كليد غلتكي (1) بر هر دوگلگير عقب فراهم شده است. س
ــازگشـت  ها داراي طرح سه وضعيتي هستند و نيز داراي فنر براي ب

به وضعيت مركزي (خاموش) .  
 
 
 
 
 

ــاعث بلنـد شـدن آهسـته  فشردن قسمت باالي كليد غلتكي (1) ، ب
ــش پـائيني سـوئيچ بـاعث پـائين  بست باالبر مي شود . فشردن بخ

آمدن بست مي گردد .  
 

توجه : استفاده از كنترل باالبر روي بدنه باعث پايين آمدن بستها 
و خارج شدن از وضعيت همفازي با اهــرم كنـترل موقعيـت داخـل 
ــاز كـردن دوبـاره بـا بسـتهاي پـاييني ،  اتاقك مي شود . براي همف

مراحل زير را به انجام رسانيد :  
 
 
 

ــتهاي پـاييني ، در حاليكـه  براي همفاز كردن كنترل وضعيت با بس
ــزي قـرار دارد و موتـور  سوئيچ باالبر / پايين بر (2) در موقعيت مرك
روشن است ، اهرم كنترل وضعيت (1) را بــه آهسـتگي بـه جلـو يـا 
عقب ، بنا به نياز خود ، حركت دهيد تا وقتي كه موقعيت اهــرم بـا 
ــاموش  ارتفاع اتصال هماهنگ شود . چراغ اخطار اتصال غير فعال خ
خواهد شد يا اگر تراكتور مجـهز بـه پـانل ابـزار الكـترونيك اسـت ، 
عالمت بست فعال نمايش داده مي شود . اكنون بست سه قســمتي 

به صورت طبيعي به باال يا پائين حركت مي كند .  
 

ــال سـه نقطـه اي بـه عقـب ، بـه كنـترل  مهم : وقتي كنترل اتص
وضعيت داخل اتاقك منتقل شــده اسـت ، در صورتـي كـه كنـترل 
محدوده ارتفاع تنظيم نشده باشد ، يكــي از ادوات كـامال بلنـد مـي 
شود و به عقب اتاقك آسيب مي زند . راننده بايد از اين موضوع آگاه 
باشد و عملكــرد مناسـب را بـراي توقـف بـاالرفتن ادوات ، پيـش از 
ــچ كنـترل محـدوده  رسيدن به آخرين درجه ارتفاع به كار بندد . پي
ارتفاع را مطابق آنچه تحت عنوان تنظيمات پيش از كــار در صفحـه 

٥٤-٣ گفته شد ، تنظيم كنيد .  
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احتياط 

پيش از آنكه اجازه دهيد تراكتور به كار با سوئيچ هاي خارجي ادامه 
دهد :  

ــال دنـده را بـه وضعيـت خنثـي حركـت دهيـد .  •  اهرمهاي انتق

(خالص كنيد) .  
•  P.T.O را متوقف كنيد .  

•  ترمز پارك رابگيريد .  

 
ــار تايرهـاي عقـب )  راننده تنها هنگامي كه در كنار تراكتور (در كن
ايستاده است مجاز به اســتفاده از سـوئيچ هـاي روي بدنـه (1) مـي 
باشد . براي اجتناب از صدمه ديدن ادوات تراكتور ، كار با كنترلهاي 

هيدروليك داخل اتاقك و روي بدنه ، نبايد همزمان انجام شود .  
 
 
 

اخطار 
بيش از استفاده از سوئيچ هاي باالبر برقي روي بدنه ، مطمئن شويد 
كه هيچ شخص يا شيئي در محوطه ادوات اتصال سه نقطه اي قــرار 

ندارد .  
ــاي خـارجي را بـه  هرگز هنگام ايستادن در مكانهاي زير ، سوئيچ ه

كار نيندازيد :  
•  مستقيما پشت تراكتور يا تايرها  

•  ميان اتصالهاي پاييني  

•  نزديك يا بر روي ادوات  

ــر جزئـي از بـدن يـا هيـچ شـيئي را در  •  هرگز بازوان ، پاها يا ه

محوطه اتصال ســه نقطـه اي يـا  ادوات ( هنگـام فعـال شـدن 
سوئيچ هاي روي بدنه) قرار ندهيد .  

ــه دسـتيار شماسـت بـا مجموعـه  •  هرگز اجازه ندهيد شخصي ك

ــان مخـالف كنترلـهاي مـورد اسـتفاده  كنترلهايي كه عملكردش
شماست همزمان كار كند .  

•  هنگام حركت دادن كنترلهاي متفاوت باآنچه استفاده مي كنيد، 

از اطراف تراكتور با ادوات حركت كنيد .  
•  از ميان ادوات تراكتور عبور نكنيد .  
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شيرهاي كنترل از راه دور – نوع مركز بسته حســگر 

(در صورتي كه نصب شده باشد)  
 

شرح 
 

ــز بسـته و  شيرهاي كنترل از دور تشريح شده در اينجا ، از نوع مرك
داراي حسگر جريان بار هستند .  

شيرهاي مزبــور بـراي كـار بـا موتورهـا و سـيلندرها و ديگـر اجـزاء 
هيدروليك خارجي استفاده مي شوند . تا ٤ شير كنترل مي تواند بر 
ــع  ماشين شما نصب شود ، كه شيرهاي مزبور در  عقب  تراكتور واق
شده اند . شيرهاي I و II در سمت راست بست باال نصب شده اند و 

شيرهاي III و IIII در سمت چپ .  
 

همه شيرهاي كنترل به يك شير قفــل كننـده اتومـاتيك در پـورت 
پاييني (باالبر) منتهي مــي شـوند كـه جـهت جلـوگـيري از تخليـه 
ــود . شـيرها بوسـيله اهرمـهايي كـه در  ناگهاني ادوات جلوگيري ش
كنسول سمت راست صندلي راننده واقع شده اند ، به كارمي افتند . 
اهرمها و شيرهاي مربوط به آنــها بـراي تشـخيص دادن از يكديگـر 

توسط رنگ ، به ترتيب زير كد بندي شده اند :  
شماره / موقعيت شير   رنگ اهرم 

 I – سمت راست بيروني سبز 
 II – سمت راست داخل آبي 
 III – سمت چپ داخل قهوه اي 

  IIII – سمت چپ خارج سياه 
 

ــد ،  هر اهرم شير كنترل از دور در چهار وضعيت مختلف كار مي كن
به شرح زير :  

١. باالبري (R) – يك اهرم را به عقب بكشيد تا سيلندر متصل به 
آن كشيده شود و ادوات باال رود .  

٢. خنثي (N) – اهرم را به جلو فشار دهيد تا از وضعيــت بـاالبري 
به وضعيت خنثي حركت كندو ارتباط سيلندر مربوطه را قطــع 

نمايد .  
ــا بعـد از  ٣. پايين آوري (L) – اهرم را بيشتر به جلو فشار دهيد ت
وضعيت خنثي قــرار گـيرد و سـيلندر مربوطـه را جمـع كـرده 

ادوات را پايين آورد .  
ــامل بـه  جلـو  ، بعـد  از  وضعيـت  ٤. شناوري  (F) – اهرم  را ك
ــن  بـه  پايين آوري فشار دهيد تا وضعيت شناور فعال شود . اي
سيلندر امكان مي دهد كه آزادانه جمع يا بــاز شـود  و نتيجتـا 
تجهيزاتي مانند تيغه هاي خراشنده بتواننــد شـناور شـوند يـا 

مسير زمين را دنبال نمايند .  
 

وضعيت هاي كشش ، خنثــي ، جمـع كـردن ، و شـناوري بوسـيله 
عالمتهايي بر نمودار مجاور اهرمهاي كنترل مشخص مي شوند .  
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وقتي چهار شير كنترل از راه دور مشخص شدند ، يك كنترل اهـرم 
 IIII و III فرمـان (1) را مـي تـوان بـراي كـار بـا شـيرهاي كنــترل
ــوي كنسـول سـمت  جايگزين كرد . اهرم فرمان مزبور ، واقع در جل

راست ، در الگوي محوري كار مي كند .  
 

اهرم باالبر / پايين بر (2) براي قفل كــردن اهـرم فرمـان در حـالت 
خنثي وجلوگيري از فعال شدن اتفاقي سيلندرها استفاده مي شود . 
ــان در حـالت خنثـي قفـل  اهرم را به داخل فشار دهيد تا اهرم فرم
ــاز بتوانيـد بـا تجـهيزات  شود . اهرم را به بيرون بكشيد تا هنگام ني

متصل به شيرهاي كنترل از راه دور كار كنيد .  
 
 
 

درست مانند اهرمهاي معمول ذكر شده ، اهرم فرمان چهار حالت را 
ــي دهـد : بـاالبري (R) ، خنثـي (N) ، پـايين آوري (L) و  بدست م

  . (F) شناوري
حركت رو به جلو يا عقب اهرم فرمان ، شير شماره III را مانند اهرم 

شير كنترل از راه دور ياد شده ، به كار مي اندازد .  
 

وقتي اهرم فرمان به چپ يا راست حركت داده شود ، شــير شـماره 
IIII را فعال مي كند . اهرم فرمان ، داراي مزيت ديگري است ، ايـن 
اهرم مي تواند با حركت مايل خود دو شير كنترل را همزمان به كار 

اندازد .  
 

توجه : وضعيت شناوري همچنين براي جمع كــردن يـك چكـش 
تك عملكردي هيدروليك به كار مي رود . (كار با ســيلندرهاي تـك 

عملكردي را در صفحه ٤٧-٣ ببينيد . )  
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سطح روغن هيدروليك هــا / محـور عقـب هنگـام 
استفاده از تجهيزات هيدروليك كنترل از دور  

 

هنگام وارسي سطح روغن محـور عقـب ، خـوب اسـت يـاد بگـيريد 
ــر سـطح همـوار  چگونه مطمئن شويد كه روغن هنگاميكه تراكتور ب
پارك شده ، و اتصال سه نقطه اي كامال باالست ، باالي عالمــت پـر 
بر ميله عمق سنج قرار دارد . بهرحال هنگام اتصال تجهيزات كمكي 
ــه تجـهيزات  به شيرهاي كنترل از دور بايد به خاطر داشته باشيد ك
روغن خود را از اكسل عقب دريافت مي كنند و مي تواننــد شـديدا 
ــار بـا تراكتـور در حاليكـه سـطح  موجب افت سطح روغن شوند . ك
ــدن اكسـل عقـب و  روغن پايين است ، مي تواند منجر به آسيب دي

اجزاء گيربكس شود .  
 

توجه : پيش از متصل كردن سيلندرهاي كنترل شونده از راه دور 
، موتور را خــاموش كنيـد و كـامال اتصـاالت را تمـيز نمـاييد تـا از 
آلودگي روغن به ناخالصي جلوگيري شود . وقتي سطح روغن اكسل 
ــر ميلـه عمـق سـنج قـرار دارد ، درجـات  عقب تا باالي عالمت پر ب
ــه  حداكثر روغن ، قابل حصول از اكسل عقب ، جهت نيرو بخشي  ب
ــي آنكـه نيـازي بـه پركـردن دوبـاره  تجهيزات كمكي مي باشند ، ب

سيستم باشد :  
٣٥  ليتر   كار با تجهيزات در حالت ثابت بر زمين هموار 

   U.S. qts ٢٥/٦
كار حين رانندگي در شرايط عادي  

٢٠ ليتر   (زمين مسطح) فقط براي مدت كوتاه
   U.S. qts ١٤/٦

١٠ ليتر   كار در شرايط ديگر ، مثل مدت زمان طوالني كار 
  U.S. qts ٧/٣

 
بالعكس ، حداكثر مــيزان روغـن بـه اكسـل  عقـب ، بـاالتر از  حـد 
معمول پر ، ٤ ليتر مي باشد . با افزوده شدن ميزان مزبــور ، مقـادير 
ياد شده در باال به همان نسبت ٤ ليتر(٢/٩ U.S. qts ) و نه بيشتر ، 

افزايش مي يابند .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اخطار 

آزاد شدن روغن هيدروليــك يـا سـوخت تحـت فشـار مـي توانـد 
موجب نفوذ مايعات مزبور در پوست و ايجاد جراحات جدي شود .  
•  براي  چك  كردن  نشتي  از دستهاي خود اســتفاده نكنيـد . از 

تكه اي مقوا يا كاغذ براي جستجوي نشتي ها كمك بگيريد.  
•  موتور را متوقف كنيد و فشار داخل خطوط را پيش از قطــع يـا 

ــو  وصل كردن آنها با حركت دادن اهرم شير كنترل كامل به جل
به حالت شناور و سپس عقب و به حالت خنثي آزاد نمائيد .  

•  همه اتصاالت را پيش از استارت زدن به موتــور يـا تحـت فشـار 

قراردادن خطوط محكم كنيد .  
اگر هر گونه مايعاتي به پوست پاشيده شد ، فورا توجهات پزشـكي 
الزم را مبذول داريد در غير اين صورت احتمــال دچـار شـدن بـه 

قانقاريا  وجود دارد .  
 
 

اخطار 
هرگز زير ادوات بلند شده كار نكنيد و به هيچ كس اجازه نزديــك 
شدن به محوطه ادوات بلند شده را ندهيد . زيرا هنگام آزاد كردن 
ــادن شـلنگ هـا و غـيره ،  فشار در سيستم يا در صورت از كار افت
ــيلندرها يـا تجـهيزات ،  ادوات به پايين مي افتد . پيش از قطع س
ــد . هميشـه از  مطمئن شويد كه تجهيزات يا ادوات محكم شده ان
ــه سـرويس درحـالت  نگهدارنده محكمي براي تجهيزاتي كه نياز ب

بلند شده دارند ، استفاده كنيد .  
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متصل كردن سيلندرهاي كنترل شونده از راه دور  

هر شير كنترل از راه دور داراي دو جفت كوپلر ماده ١/٢ اينچــي بـا 
ــل  قابليت قطع سريع (1) و (2) مي باشد ، كوپلرها به شكل خود قف
كننده / پوشاننده طراحي شــده انـد ولـي امكـان  كشـش  آزادانـه 
ــع  شلنگ هاي سيلندر را در مواقعي كه ادوات  بايد  از  تراكتور  قط
ــر پـاييني (2) بـراي شـلنگ تغذيـه و  شوند بدست مي دهند . كوپل
كوپلر بــااليي (1) بـراي شـلنگ بـازگرداننـده تعبيـه شـده اسـت . 
كوپلرهاي تصوير شده در اين جا ، مخصوص شير كنــترل شـماره ١ 

هستند .  
 
 

درپوش هاي لواليي فنري ضد گرد و خاك ، بر هر كوپلر نصب شده 
اند . براي وصل كردن يك ســيلندر ، درپـوش گـرد و خـاك (1) را 
ــازگرداننـده را بـه كـوپلـر وصـل كنيـد .  برداريد و شلنگ تغذيه / ب
مطمئن شويد كه شلنگ بدرستي جا افتاده اســت . مطمئـن شـويد 
ــور بتواننـد در  كه طول شلنگ ها به اندازه اي است تا ادوات / تراكت
هر مسيري حركت كنند . براي قطع ســيلندر ، شـلنگ را از فاصلـه 
ــو بـه داخـل  كمي نسبت به كوپلر با دست بگيريد ، شلنگ را به جل
كوپلر حركت دهيد سپس به سرعت شلنگ را بكشيد تا كــوپلـر بـا 

يك جهش آزاد شود .  
 

نكات كاري  
ــع كـردن  يك ضامن ، اهرم را در وضعيت تعيين شده كشش يا جم
سيلندر نگه ميدارد تا زمانيكه سيلندر كنــترل شـونده از راه دور بـه 
ــود  انتهاي كورس خود برسد ، در اين هنگام اهرم كنترل خود به خ
ــت  به وضعيت خنثي بر مي گردد . در عوض مي توان اهرم را با دس
به وضعيت خنثي برگرداند . اهرم از حالت خنثي خودبه خود خــارج 

نمي شود .  
 

توجه : هنگامي كه سيلندر به انتهاي مســير خـود رسـيده اسـت 
ــد ، زيـرا  اهرم را در وضعيت بازشده يا جمع شده سيلندر نگاه نداري
اين امر باعث مي شود سيستم با حداكثر فشــار كـار كنـد . پـس از 
ــار  مدتي اين امر باعث گرم شدن بيش از حد روغن و در نتيجه از ك

افتادگي اجزاي خط فرمان و هيدروليك مي شود .  
 

اخطار 
ــايق دار مـي توانـد منجـر بـه حركـت  كار با لودرهاي داراي شير ع
ناخواسته شود ، كه باعث پاشش مواد دورن باكت يا غلتيدن اشــياء 
بر بازوهاي لودر و بر سر راننده مي شود . در صورت نياز ، نمايندگي 
مجاز شما مي تواند شير كنترل را بــدون عملكـرد عـايق بـراي كـار 

تنظيم كند .  
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هر شير كنترل از راه دور داراي شير كنترل جريان (1) مخصوص به 
ــا دو يـا  خود است كه كنترل مجزاي جريان را هنگام كار همزمان ب

چند شير ممكن مي كند .  
پيچ كنترل جريان را خالف جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا سرعت 

جريان روغن افزوده شود .  
 

پيچ را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تــا سـرعت جريـان كـاهش 
يابد . براي آگاهي از سرعتهاي جريان روغن ، بخــش ٨ ويـژگيـها را 

ببينيد .  
 
 
 

اتصال سيلندرهاي دو كاره و عملكرد آن 
 

ــاييني (3) بـر  شلنگ تغذيه (1) را از يك سيلندر دو كاره به كوپلر پ
شير كنترل وصل كنيد . شلنگ بازگرداننده (2)را به كــوپلـر بـااليي 

(4) بر همان شير وصل نماييد .  

 
 
 
 
 
 
 
 

براي باز كردن شفت يك سيلندر دو كاره ، اهرم كنترل را به عقب ، 
به حالت باالبري بكشيد .  

 
ــاره ، اهـرم كنـترل را بـه  براي جمع كردن شفت يك سيلندر دو ك

جلو، بعد از وضعيت خنثي به حالت پايين آوري بكشيد .  
 

حركت بعدي اهرم ، حالت شناور را فعال مي كند كه باعث مي شود 
شفت سيلندر آزادانه كشيده شود يا جمع شود . اين مزيــت جـهت 
كمك ، به هنگام كار با ادواتي مثل تيغه ها ي ولودرها تعبيــه شـده 

است .  
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اتصال سيلندرهاي تك كاره و عملكرد آن  

 
ــر شـير  شلنگ (1) را از يك سيلندر تك كاره به كوپلر پاييني (2) ب

كنترل ، مطابق قبل وصل كنيد .  
 
 
 
 
 
 
 

براي باز كردن شفت يك ســيلندر تـك كـاره ، اهـرم كنـترل را بـه 
عقب، به وضعيت باالبري بكشيد .  

ــش از  اهرم را با دست به حالت خنثي برگردانيد تا شفت سيلندر پي
ــد شـير هنگـامي كـه  آنكه كامال باز شود متوقف گردد يا اجازه دهي
شفت سيلندر به انتهاي كورس خود مي رســد ، خـود بـه خـود بـه 

وضعيت خنثي برگردد .  
 

براي جمع كردن شفت يك سيلندر تك كاره ، اهرم را كامل به جلو 
بكشيد تا در حالت شناوري قرار گيرد .  

 

مهم : هميشه از حالت شناور براي پايين آوردن يك ســيلندر تـك 
كاره استفاده كنيد . حالت پايين آوري فقــط بـراي سـيلندرهاي دو 

كاره است .  
 

ــان  وصل كردن و كار با تجهيزات هيدروليكي با جري
پيوسته  

 

تجهيزات جريــان پيوسـته (مـانند موتورهـاي هيدروليـك) بـايد در 
ــازگرداننـده  حاليكه شلنگ تغذيه (1) به كوپلر بااليي (4) و شلنگ ب

(2) به كوپلر پاييني (3) همان شير متصل است ، قرار گيرند .  
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ــو قـرار دارد ،  در حاليكه اهرم شير كنترل از راه راه دور كامل به جل
ــابت خواهـد بـود . موتـور هيدروليـك در  (در حالت شناور) موتور ث
صورتيكه اهرم به وضعيت پايين آوردن حركت داده شــده باشـد بـه 

كارمي افتد.  
 

مهم : براي متوقف كردن موتور ، اهرم را كامل به جلو به وضعيــت 
ــتد ،  شناور حركت دهيد . موتور در اين حالت كند مي شود تا بايس
اما ناگهاني نمي ايستد ، و در نتيجه باعث ايجــاد فشـار در خطـوط 

داخلي مي شود كه در غير اين صورت اين فشــار توسـط  شـيرهاي  
ويژه آزاد مي شود و به سيل هاي موتور آسيب مي زند .  

 

ــهيزات و تراكتـور قبـال محـافظت  موارد زير را رعايت كنيد تا از تج
كرده باشيد :  

ــد . از شـير  •  هيچ شير باي پسي را در موتور يا تجهيزات باز نكني

ــان يـادورموتور اسـتفاده  كنترل جريان براي كنترل سرعت جري
كنيد .  

ـــك و  •  بـراي حصـول سـرد كننـدگـي مناسـب روغـن هيدرولي

ــهيزات جريـان پيوسـته را در  جلوگيري از داغ شدن روغن ، تج
ــان (بـا اسـتفاده از شـير كنـترل  باالترين تنظيمات سرعت جري
جريان) و در پايين ترين دور موتور به كار اندازيــد تـا سـرعت و 

عملكرد موثر مورد نياز را بدست دهد .  
ــا سـنج در صـورت امكـان ، هنگـام  •  توصيه مي شود كه يك دم

استفاده از موتورهاي هيدروليك براي كار مداوم ، بر مدار ادوات 
كنترل از دور نصب شود . اگــر موتـور داغ شـد ، آن را متوقـف 
ــه تنظيمـات  كنيد تا زمانيكه روغن سرد شود . مطمئن شويد ك
كنترل جريان در حداكثر قرار دارد و دور موتور در حداقل ، كــه 

مناسب عملكرد اجرايي ماشين مي باشد .  
 

ــان بـاقي اسـت ،  اگر  شرايط كاري طبيعي است و دماي باال همچن
ــثر دمـاي  يك كولر روغن بر مدار برگشتي موتور نصب كنيد . حداك
ــراد (٢٣٠ درجـه فانـهايت)  توصيه شده روغن ١١٠ درجه سانتي گ

مي باشد .  
 

نمايندگي شما مي تواند كولر مناسبي به همراه اتصاالت مناسب آن 
به شما ارائه دهد و آن را در صورت لزوم براي شما نصب كند .  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــان شـيرهاي كنـترل از راه دور يـا  كاركردن همزم
ــا شـيرهاي كنـترل از راه دور و  كاركردن همزمان ب

باالبر هيدروليك  
 

ــترل از راه دور يـا شـير كنـترل از راه دور و  اگر با دو يا سه شير كن
ــار مـي كنيـد ، همـه شـيرهاي  باالبر هيدروليك به طور همزمان ك
كنترل جريان بايد براي ايجاد جرياني نسبي تنظيم شوند . در غــير 
ــان هدايـت مـي  اين صورت ، همه جريان موجود به مدار كامل جري
شود در حاليكه فشار در مدار مزبور كمتر از فشار در ساير مدارهــاي 

مورد استفاده است .  
 

هواگيري سيلندرهاي كنترل از راه دور  
 

هنگام وصل كردن يك سيلندر كه داراي هواي حبس شــده اسـت ، 
مانند يك سيلندر جديد ، سيلندري كه سرويس نشده يا سـيلندري 
ــاي آن قطـع بـوده اسـت ، الزم اسـت كـه سـيلندر را  كه شلنگ ه

هواگيري نمود . 
 

ــير كنـترل از راه دور در عقـب تراكتـور  وقتي شلنگ ها به كوپلر ش
ــااليي شـلنگ تنظيـم كنيـد و  وصل هستند ، سيلندر را با انتهاي ب
سيلندر را هفت يا هشت بار با استفاده از اهرم شير كنــترل جمـع و 

باز كنيد .  
 

 سطح روغن اكسل عقب را قبل و بعــد ازكـار بـا سـيلندر بازرسـي 
كنيد.  
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شيرهاي كنترل از راه دور از  

نوع الكتروهيدروليكي 
(در صورتي كه نصب شده باشد) 

 

اهرم هاي كنترل  
شيرهاي كنترل از راه دور الكتروهيدروليكي بوسيله اهرمهاي انگشــتي در 
كنسول سمت راست كنترل مي شوند . هــر اهـرم كنـترل ، مطـابق رنـگ 
ــيزي شـده اسـت . حداكـثر چـهار شـير  بندي شير كنترل از دور رنگ آم

كنترل الكتروهيدروليكي بر سيستم نصب شده اند .  
 

سبز    I ١. اهرم كنترل
آبي  II ٢. اهرم كنترل

قهوه اي   III ٣. اهرم كنترل
سياه   IIII ٤. اهرم كنترل

 

اهرمهاي شير كنترل از راه دور در چهار وضعيت كار مــي كننـد ،خنثـي ، 
كشش ، جمع كردن ، و شناوري . اهرم را از وضعيت شناور ، (1) به عقـب 
ــو بـه  به وضعيت كشش (باالبري) ، (2) بكشيد . از وضعيت خنثي ، به جل
ــرم را كـامل بـه  وضعيت جمع كردن (پايين آوري ) (3) حركت كنيد . اه
ــت شـناوري قـرار گـيرد (4) وضعيـت شـناور بـه  جلو بكشيد تا در وضعي
ــه بـه تجـهيزاتي  سيلندر امكان مي دهد تا كشيده يا جمع شود در حاليك
مانند تيغه هاي خراشنده اجازه دهد تا شــناور  شـوند يـا مسـير زميـن را 

دنبال كنند .  
 

وضعيت شناور همچنين براي جمع كردن يك سيلندر تــك كـاره و بـراي 
وضعيت خاموش براي موتورهاي هيدروليك استفاده مي شود .  

حالتهاي كشش (1) ، خنثي (2) جمع كردن (3) و شناوري (4) ، بوسيله 
عالمتهاي مرقوم بر نمودار پشت هر اهرم كنترل قابل تشخيصند .  

 
 
 
 

سوييچ جدا كننده 
شيرهاي كنترل از راه دور كار نخواهند كــرد مگـر آنكـه سيسـتم بوسـيله  
ــش پـايين سـوئيچ را جـهت  يك سوئيچ جدا كننده (1) تقويت شود . بخ
ـاردهيد.  فعال كردن سيستم و بخش بااليي را براي غير فعال كردن آن فش
هنگامي كه شيرهاي كنترل از راه دور تقويت شده باشــند ، هـر گـاه كـه 

موتور تراكتور حركت كند به كار مي افتند .  
 

مهم : از سوييچ جدا كننده مي توان براي متوقف كردن فوري كار اجزاء 
ــا فشـار دادن سـريع بـاالي سـوييچ  هيدروليك كنترل از راه دور عقب ، ب
استفاده كرد . سوييچ جدا كننده فقط شيرهاي كنترل از راه دور را كنترل 

مي كند ، و هيچ تأثيري بر عملكرد اتصال سه نقطه اي ندارد .  
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كار با اهرم دستي و قابل برنامه ريزي  

 

سوييچ غلتكي (1) براي فعال كردن اهرم دستي يا اهرم قابل برنامـه 
ــــترل  از راه دور   ريـــزي بـــراي هـــر يـــك از شـــيرهاي  كن

الكتروهيدروليكي  استفاده مي شود .  
 

ــترل از فـاز  توجه : در صورتيكه اهرم كار با دستگاه (2) با شير كن
ــردن  خارج شود ، عمليات آمده در صفحه ٤٦٣ را جهت هماهنگ ك

مجدد اهرم و شير به كار ببنديد .  
 

رانندگي با گيربكس مكانيكي  
 

ــراي كـار بـا مـوارد  رانندگي با گيربكس مكانيكي پيش از هر چيز ب
ــك بـراي  جريان  پيوسته به كار مي رود ، مانند موتورهاي هيدرولي
ــن شـويد  كار با شيرهاي كنترل از راه دور در وضعيت دستي مطمئ
كه سوئيچ زمان سنج (تايمر) (1) مطابق شكل خــاموش اسـت . در 
حالت كار با دست ، اهرم كنترل (2) در چهار حالت كار مــي كنـد ، 

خنثي ، كشش ، جمع كردن و شناور .  
 

وقتي سوئيچ كنترل در  حالت  كشش  جمع  كردن  يا  شناور قرار 
ــاز نمـي گـردد و  مي گيرد ،اهرم كنترل خودبخود به حالت خنثي ب
جريان روغــن بـه اجـزاء كنـترل شـونده از راه دور را در صورتيكـه 
سيستم به نهايت فشار برسد خاموش كنيد . اهــرم كنـترل دسـتي 

بايد به وضعيت خنثي برگردانده شود. ايــن  بـاعث  عملكـرد  موثـر  
موتورها مي شود بي آنكه شيرهاي كنترل ناگهاني به حالت خنثــي 

برگردند .  
 

هنگام كار با موتورهاي هيدروليك هميشه مهم است كــه از حـالت 
ــراي متوقـف  جمع كردن براي فعال كردن موتور و از حالت شناور ب
كردن آن استفاده شود . استفاده از حالت شناور براي متوقف كردن 
ــه  تدريـج  توقـف كنـد و از  موتور ؛ به موتور امكان مي دهد  كه  ب

آسيب هاي احتمالي به موتور اجتناب شود .  
 

مهم : هرگز از حالت خنثي بالفاصله بعد از حالت كشش و يا جمع 
ــور هيدروليـك اسـتفاده نكنيـد . قفـل شـدن  شدن براي توقف موت
ناگهاني سيستم هيدروليك مي تواند موجــب آسـيب ديـدن شـديد 

موتور شود .  
 

مهم : هنگام كار در وضعيت دستي با سيلندرهاي كنترل شونده از 
ــه انتـهاي دور خـود رسـيده  دور بايد احتياط شود . وقتي سيلندر ب

است اهرم كنترل بايد به حالت 
 خنثي با دست برگردانده شود . ناديده گرفتن اين امــر موجـب داغ 
شدن روغن مــي شـود و مـي توانـد بـاعث از كـار افتـادگـي اجـزاء 

هيدروليك يا خط محرك شود .  
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رانندگي قابل برنامه ريزي  

 

ــي قـابل برنامـه ريـزي در ابتـدا بـراي كـار بـا سـيلندرهاي  رانندگ
ــه راننـده امكـان  هيدروليك در نظر گرفته شده است . اين ويژگي ب
مي دهد كه وقفه زماني ميان وقتي كه اهرمها فعال هستند و وقتـي 

خود به خود به حالت خنثي برمي گردند ايجاد كند .  
 

ــتروهيدروليك كنـترل از راه دور در حـالت  براي كار با شيرهاي الك
ــد .  برنامه ريزي ، دكمه سوييچ غلتكي(1) را مطابق شكل فشار دهي
وقتي انتهاي سوييچ فشرده شود ، چــراغ داخـل سـوييچ شـروع بـه 
چشمك زدن مي كند . اين نشانه اي است براي راننده كه يك وقفه 
زماني بايد در كنترل كننده الكتروهيدروليك برنامــه ريـزي شـود . 
چراغ مزبور تا ١٠ ثانيه همچنان چشمك مي زند تا به راننده وقــت 
دهد كه برنامه ريزي را شروع كند . اگر برنامه ريزي در طي اين ١٠ 
ثانيه شروع نشود ، كنترل كننده هيچ وقفه اي را قبول نخواهد كرد 
ــير  واحد كنترل از راه دور (2) در وضعيت كشش يا جمع شدن درگ
نخواهد ماند . كنترل زمــان سـنج (تـايمر) راخـاموش كنـد و بـراي 

شروع دوباره برنامه ريزي در تايمر ، آن را روشن كنيد .  
 

براي برنامه ريزي شيرهاي كنترل از راه دور ، ابتدا اطمينان حــاصل 
ــه درسـتي بـه شـير  كنيد كه شلنگ هاي سيلندرهاي هيدروليك ب
ــور تراكتـور را  كنترل از راه دور صحيح در عقب نصب شده اند . موت
استارت بزنيد و مطمئن شويد كه سوئيچ جدا كننده روشــن اسـت . 
موتور تراكتور را در دور عادي به كار اندازيد تــا سـيلندرها بـه كـار 
افتند . اين امر مهم است زيرا برنامه ريزي اهرمهاي كنترل بر اساس 
ــع  وقفه زماني كه طول مي كشد تا سيلندر به وضعيت كشش و جم
كـردن برسـد قـرار دارد . هـر تغيـيري در دور موتـور بـــر جريــان 
هيدروليك و بنابراين بر مدت زماني كه طول مي كشد تا سيلندر به 

حالت كشش وجمع شدن برسد، تاثير مي گذارد .  
 

ـان  برنامه ريزي زماني اهرم كنترل هميشه بدون در نظر داشتن جري
روغن باقي مي ماند تا برنامه جديدي به سيستم داده شود . بنابراين 
كار صحيح نيازمندآنست كه سيستم به درستي به راه انداخته شود. 
ــد  با استفاده از سوييچ برنامه ريزي تطبيقي (1) سوييچ را فشار دهي
تا چراغ چشمك بزند . هنگامي كه چــراغ چشـمك مـي زنـد اهـرم 
ــد . بـه محـض  كنترل (2) را براي جمع كردن سيلندر استفاده كني
اينكه اهرم كنترل فعال شود چراغ برنامه ريز روشن مي ماند . اهـرم 
را تا وقتي كه سيلندر به وضعيت مطلوب كشيده شود نگــه داريـد و 
ــرگردانيـد . وقتـي اهـرم بـه حـالت  سپس اهرم را به حالت خنثي ب
خنثي برگردانده شده است چراغ برنامه ريزي يك بار ديگر چشمك 
ــع شـونده سـيكل مزبـور بـايد  زن مي شود تانشان دهد كه فاز جم

برنامه ريزي شود .  
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سپس ، از اهرم كنترل (2) براي جمع كردن سيلندر استفاده كنيد . 
به محض آنكه اهرم فعال شود چراغ برنامه ريزي چشمك مي زند و 
روشن مي ماند . اهرم را تا زمانيكه سيلندر به وضعيت مطلوب جمع 
شود نگه داريد ، سپس اهرم را به وضعيت خنثي برگردانيد . پس از 
ــه نشـانه آنكـه  آنكه دومين فاز كامل شده است چراغ برنامه ريزي ب

برنامه ريزي در حافظه ضبط شده است ، خاموش مي شود .  
 

ــردن و  كار زمانبندي شده با اهرم كنترل اكنون براي اعمال جمع ك
كشش سيلندر برنامه ريزي شده است .  

 

ــانده  مراحـل بـاال را بـراي برنامـه ريـزي اهرمـهاي كنـترل بـاقي م
ــزي اهرمـهاي كنـترل در هـر يـك از مراحـل  تكراركنيد . برنامه ري
ــا فقـط در يـك مرحلـه  كشش/ جمع شدن ، جمع شدن / كشش ي
ــرد (2)وقتـي موتـور متوقـف  قابل اجراست . برنامه اهرم كنترل منف
ــابق بـاقي  شده است و سوييچ استارت (1) خاموش  است  ، مثل س
مي ماند تا وقتي كه سوييچ برنامه ريزي (1) همچنــان در وضعيـت 
ــه  برنامه ، مطابق شكل باقي بماند . حداكثر زمان مجاز براي هر گون

كاركرد زمانبندي شده برنامه ريزي شده ، 30 ثانيه است .  
 

ــه ريـزي شـده زمـاني ، خالصـي جريـان  هنگام كار در حالت برنام
هيدروليك بــا حركـت دادن اهـرم كنـترل بـه هـر وضعيتـي ميـان 
ــار تطبيـق داده  وضعيت خنثي و كامال گشوده ، ممكن مي شود . ك
شده زمان دار تنها وقتي شروع مي شود كه اهرم كنترل در وضعيت 
كامال باز قفل شده باشد . در جهت تكامل مرحله مزبور ، اهرم خــود 

به خود به حالت خنثي باز مي گردد . 
ــت داده شـده باشـد ، هيـچ  اگر اهرم كنترل به وضعيت شناور حرك
ــترل بـايد بـا  برنامه زمان بندي شده اي قابل اجرا نيست و اهرم كن

دست به وضعت خنثي برگردانده شود .  
 

تنظيم كنترل جريان 
  

ــچ  كنـترل  جريـان  (1)  هر شير كنترل  از راه  دور داراي  يك  پي
ــچ  مي باشد ، كه براي اندازه گيري جريان روغن به كار مي رود . پي
ــه (٢٦/٤U.S. gpm تـا  مزبور جريان را از ٠/٤ تا ١٠٠ ليتر در دقيق
٠/١)  كنترل مي كند . پيچ را بپيچانيد تــا  نـوار   نمـودار عمـودي 

بلند تر (2) جهت افزايش سرعت جريان قابل مشاهده باشد .  
 

ــر ديگـر  توجه : جريان روغن موجود در شير شماره يك هميشه ب
ــها از بيـش از يـك شـير  شيرها مقدم است . در تجهيزاتي كه در آن
كنترل از راه دور استفاده مي شود ، سرويس هيدروليك با بــاالترين 

اولويت بايد به شير شماره يك وصل شود .  
 

 136

 137

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
٧٣-٣

 
كوپل كننده هاي سريع  

هر شير كنترل از راه دور داراي يك جفت كوپل كننده هاي ماده١/٢اينچي قطـع 
سريع (1) و (2) مي باشد . كوپلرها داراي طــرح خـود قفـل كننـده / پوشـاننده 
هستند اما به شلنگ هاي سيلندر امكان مي دهنــد كـه در صـورت قطـع شـدن 
ادوات از تراكتور آزادانه كشيده شود . كوپل كننده هاي پاييني (2) در هر جفــت 
، براي شلنگ تغذيه و كوپل كننده هاي بااليي (1) براي شلنگ برگشتي در نظـر 
ــن تصويـر مخصـوص شـير  گرفته شده است . كوپل كننده هاي آورده شده در اي

كنترل از دور شماره  I هستند .  
ــا بـا اهرمـهاي  پوشش ها با رنگ مشكي قهوه اي ، آبي و سبز كدبندي شده اند ت

كنترل واقع در كنسول اتاقك هماهنگ باشند .  
 

ــت . بـراي  چند درپوش گرد و خاك فنري ، بر هر كوپل كننده ها تعبيه شده اس
وصل كردن يك سيلندر كنترل از راه دور ، درپوش گرد و خاك (1) را بلند كنيد 
و شلنگ تغذيه يا برگشتي را داخل كوپلر نماييد ، مطمئن شويد كه بدرستي جــا 

افتاده است .  
 

 تـا ادوات / 
تراكتور در هر جهتي بتوانند حركت كنند .  

شير كنترل را براي فراهم كردن فشــار هيدروليـك تنظيـم كنيـد تـا كـوپلينـگ 
هيدروليك تراكتور و ادوات كامل شود .  

 
ــيريد . شـلنگ را بـه جلـو  براي قطع كردن ، شلنگ را از فاصله كمي تا كوپلر بگ
فشار دهيد تا وارد كوپلر شود ، سپس به سرعت شلنگ را بكشيد تا با يك جهش 

كوپل كننده آزاد شود .  
 

كوپل كننده متصل كننده هاي داراي استاندارد SAE ١/٢ يا ISO را قبول مــي 
كنند . مي توان كوپل كننده را تحت فشارمتصل يا قطــع كـرد. فشـار قطـع ، بـه 
فشار سيستم منوط است . در فشار افزوده سيستم به نيروي افــزوده بـراي قطـع 

كوپل كننده نياز است .  
 

توجه : جريان روغن در شير شماره يك هميشه بــر ديگـر شـيرها 
ــترل اسـتفاده  مقدم است .براي تجهيزاتي كه از بيش ازيك شير كن
مي كنند ، سرويس هيدروليك بايد با باالترين اولويت به شــير يـك 

وصل شود .  
 

تخليه فشار سيستم  
براي تسهيل برداشتن و نصب كــوپلرهـا ، فشـار داخـل سيسـتم را 
ــد . مطمئـن  تخليه كنيد . ادوات را با نگهدارنده مناسب محكم كني
ــهيزات هنگـام تخليـه فشـار در  شويد هيچ كس با حركت دادن تج
ــت  سيستم آسيب نمي بيند . اهرم كنترل را به وضعيت شناور حرك
دهيد در حاليكه موتور روشن است . اين كار فشاررا تخليه مي كند. 
ــرم كنـترل هنـوز در وضعيـت  موتور را خاموش كنيد در حاليكه اه
شناور است بعــد از آنكـه موتـور خـاموش شـد اهـرم كنـترل را بـه 

ــردن   وضعيت خنثي برگردانيد كوپلرها اكنون آماده وصل يا  قطع ك
با  حداقل فشار  و  تالش مي باشند .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخطار 
ــيلندرها ، فشـار  پيش از وصل يا قطع شلنگ هاي هيدروليك در س
مدار را ابتدا با استارت زدن به موتور و سپس حركت دادن اهرمهاي 
ــور را  كنترل كامل به جلو به وضعيت شناور خارج كنيد . سپس موت
ــام  متوقف نماييد . مطمئن شويد هيچ كس با حركت تجهيزات هنگ
تخليه فشار در سيستم مجروح نمي شود . پيش از قطــع سـيلندرها 
ــهيزات يـا ادوات  خـوب محكـم  يا تجهيزات ، مطمئن شويد كه تج
ــرگـز  زيـر  تجـهيزاتي كـه توسـط  ابـزار  هيدروليـك  شده اند . ه
ــي در  نگهداشته مي شوند كار نكنيد زيرا اگر كنترل فعال شود (حت
ــا  صورتيكه موتور خاموش باشد) يا در صورتيكه شلنگي قطع شود ي
ــي  غيره ، تجهيزات مزبور پايين مي افتد . هميشه از نگهدارنده ايمن
براي تجهيزاتي كه بايد در وضعيت بلند شده سرويس شوند استفاده 
كنيد . مطمئن شويد كه روغن درون ســيلندرها پـاكيزه اسـت و در 

درجه مطلوب قرار دارد . 
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اتصال سيلندرهاي تك كاره  

 

ــاره بـه كـوپـل كننـده پـاييني شـير  شلنگ را از يك سيلندرتك ك
كنترل، مطابق آنچه گفته شد وصل كنيد .  

 

ــاره ، اهـرم كنـترل رابـه عقـب در  براي كشيدن يك سيلندر تك ك
وضعيت كشش (2) بكشيد .  

 

ــش از آنكـه  با دست اهرم را به حالت خنثي برگردانيد تا سيلندر پي
كامل كشيده شود متوقف گردد يا آنكه اجازه دهيد شير خودبخــود 
هنگامي كه سيلندر به انتهاي كورس خــود و انتـهاي زمـان تعييـن 

شده مي رسد (صفحه ٧١-٣را ببينيد) به حالت خنثي بازگردد .  
ــامل بـه جلـو در  براي جمع كردن يك سيلندر تك كاره ، اهرم را ك

وضعيت شناور (4) بكشيد .  
 

توجه : در حالت زمانبندي شده تك كاره ، اهرم كنترل از راه دور 
ــه حـالت  در حالت جمع كردن (3) قفل نمي شود اما خود به خود ب

خنثي بر مي گردد .  
 

مهم : هميشه از حالت شناور براي پايين آوردن يك ســيلندر تـك 
ـــردن فقــط مخصــوص  كـاره اسـتفاده كنيـد . وضعيـت جمـع ك

سيلندرهاي دو كاره است .  
 

اتصال سيلندرهاي دو كاره 
 

شلنگ تغذيه را از يك سيلندر دو كاره به كوپلر پاييني شير كنــترل 
وصل كنيد و شلنگ برگشتي را به كوپلر بااليي ، مطابق توضيحـاتي 
ــراي كشـيدن يـك سـيلندر دو كـاره ، اهـرم  كه پيشتر داده شد . ب

كنترل را به عقب به حالت كشش (2) برگردانيد .  
 

براي جمع كردن يك سيلندردو كاره ، اهرم كنترل را به جلو، بعد از 
حالت خنثي به حالت جمع كردن (3) فشار دهيــد . حركـت بعـدي 
اهرم به جلو ، حالت شناور (4) را فعال مي كنــد كـه بـه سـيلندرها 
امكان مي دهد آزادانه جمع يا باز شوند . اين ويژگي خصوصا هنگام 

انجام كار با تجهيزاتي مثل تيغه هاي خراشنده و لودرها مفيداست .  
 

ــت فشـار  توجه : براي جلوگيري از جمع و باز شدن سيلندرها تح
ــار در سـيلندر را  بار ، هميشه شلنگ منشعب از قسمت نگهدارنده ب

به كوپل كننده پاييني وصل كنيد .  
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كار با تجهيزات هيدروليكي جريان پيوسته 

 

تجهيزات هيدروليك جريان پيوســته(مثـل موتورهـاي هيدروليـك) 
بايد به كوپل كننده هاي اولين شير كنترل متصل شوند در حاليكـه 
شلنگ فشار به كوپل كننده جمع كننده راست و شلنگ برگشتي به 
مدار بازگشتي فشار پايين متصل شده اســت . (صفحـه ٧٧-٣ خـط 

روغن برگشتي را ببينيد) .  
 

كنترل بايد براي يكنواخــت كـردن دور موتـور تنظيـم شـود . اگـر 
ــده باشـد ، اتصـال سـه نقطـه اي و ديگـر  كنترل جريان زياد باز ش
ــا متوقـف مـي شـوند . در صـورت  شيرهاي كنترل از راه دور كند ي
ــه سيسـتم  استفاده از كنترل جريان به اين شكل ، مطمئن شويد ك

هيدروليك فقط روغن مورد نياز موتور را تامين مي كند .  
 

ــو در حـالت شـناور (4)  اگر اهرم شير كنترل از راه دور كامل به جل
ــابت خواهـد بـود . موتـور هيدروليـك در  قرار داشته باشد ، موتور ث
صورتيكه اهرم به حالت جمع كردن (3) كشيده شده باشد بــه كـار 
ــع كـردن  مي افتد . براي متوقف كردن موتور ، اهرم را از حالت جم
ــالت شـناور موتـور مـي توانـد  به حالت خنثي حركت دهيد . در ح

تدريجا متوقف شود ، كه باعث مي شود آسيب نبيند .  
 

مهم : هنگام كار با تجهيزت جريان پيوسته ، اهرم شــير كنـترل از 
راه دور نبايد به عقب در وضعيت خنثي يا بلند شده قرار گيرد . زيرا 

مي تواند منجر به آسيب ديدگي تجهيزات شود . 
ــال تراكتـور و تجـهيزات را در برابـر آسـيب ديـدگـي   براي آنكه قب

محافظت كرده باشيد ، موارد زير را رعايت كنيد :  
 

•  هيچ شير باي پسي را در تجهيزات و موتور باز نكنيد . از كنترل 

جريـان بـراي يكنواخـت كـردن سـرعت جريـان يـا دور موتــور 
استفاده كنيد .  

•  اهرم شير كنترل از راه دور را براي كار با تجهيزات نگه نداريد .  

•  براي مطمئن شدن از سردكنندگي مناسب روغـن هيدروليـك ، 

با تجهيزات جريان پيوســته در بـاالترين تنظيمـات جريـان (بـا 
استفاده از كنترل جريان) و با پايين ترين دور موتور كار كنيد تا 

سرعت و عملكرد موثر و مطلوب ماشين بدست آيد .  
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ــترل از راه دور يـا  كاركردن همزمان با چند شير كن
ــاالبر  كـار همزمـان بـا شـير كنـترل از راه دور و ب

هيدروليكي 
 

اگر با دو يا چند شير كنترل يا با شــير كنـترل و بـاالبر هيدروليـك 
همزمان كار مي كنيد ، همه اهرمهاي كنترل جريان (1) بايد بــراي 
ــر ايـن  ايجاد جريان نسبي ، مطابق آنچه گفته شد تنظيم شوند . اگ
ــان كـامل هدايـت  امر انجام نشود ، كل جريان موجود به مدار  جري
مي شود در حاليكه فشار در مدار از فشار در ديگــر مدارهـاي مـورد 

استفاده كمتر است .  
 

توجه : جريان روغن در شير كنترل شماتيك يك هميشه بر ديگر 
شيرها اولويت دارد . براي تجهيزاتي كه از بيش از يك شير استفاده 
مي كنند ، سرويس هيدروليك با اولويت اول بـايد بـه شـير شـماره 

يك وصل شود .  
 

هواگيري سيلندرهاي كنترل از راه دور  
 

ــك  هنگام وصل كردن يك سيلندر داراي هواي حبس شده ، مثال ي
ــع  سيلندر نو يا سيلندري كه سرويس نشده و يا شلنگ هاي آن قط

بوده اند، الزم است كه سيلندر را هوا گيري كنيد.  
 

ــده هـاي شـير كنـترل در عقـب  در حاليكه شلنگ ها به كوپل كنن
ــااليي شـلنگ تنظيـم  تراكتور وصل شده اند ، سيلندر را با انتهاي ب
كنيد و سيلندر را هفت يا هشت بار با استفاده از اهرم شير كنترل ، 

باز و جمع كنيد .  
 

سطح روغن اكسل عقب را قبل وبعد از كار با سيلندر بازرسي كنيد.  
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ــاي هيدروليـك  منبع روغن اضافي براي سرويس ه

كنترل از راه دور (در صورتيكه نصب شده باشد) 
 

براي ادوات يا اتصاالتي كه نياز به وجود جريان روغن باال يا مداوم از 
ــال مسـتقيم  سيستم هيدروليك تراكتور دارند ، تمهيداتي براي اتص
ــه شـده  آنها به مدار اصلي هيدورليك در عقب تراكتور در نظر گرفت

است .  
 

ــير هيدروليـك  براي انجام صحيح كار در ادوات بايد يك سيستم ش
مركز بسته نصب شده باشد كه توسط يــك خـط سنسـور ، جريـان 

روغن از پمپ هيدروليك اصلي تراكتور را كنترل كند .  
 

مهم : پيش از اقدام بــراي برداشـتن هـر درپـوش يـا نصـب لولـه، 
مطمئن شويد كه محوطه اطراف اتصاالت درپوش ها و لوله ها كامال 

تميز است تا از آلودگي سيستم هيدروليك تراكتور جلوگيري شود .  
 

P- خطوط فشار (1) 
براي متصل كردن خط فشار ادوات ، درپوش (1) را از خط خروجـي 

ــا   سرويس هاي اضافي در باالي چند شاخه شير كنترل  برداريد  . ب
 Mــل  كننـده   مناسـب  ١٥/٥ / ١/٥ × ٢٢ استفاده   از  يك  متص
ــه ايـن خـط وصـل كنيـد . در  (٦١٤٩ ISO) ، خط منبع ادوات را ب
ــي  حاليكه شير كنترل در حالت خنثي است ، فشار استندباي خفيف
ــه  معادل ٢١ تا ٢٤ بار (٣٠٥ تا ٣٤٨ lbf.in ) در خط فشار متصل ب

خط جريان مي يابد .  
 

LS- خط سنسور بار (2) 
خط سنسور را از خط ١١/٥ / ١/٥ × ١٢  M (٦١٤٩ ISO)  (2)، به 
ــط سنسـور اسـت كـه فشـار  شير كنترل ادوات وصل كنيد . اين خ
ــي كنـد  و تعميـم  روغن  را  از پمپ  هيدروليك  تراكتور كنترل م
مي دهد . وقتي يك شــير كنـترل ادوات بـه كـار مـي افتـد، فشـار 
استندباي پايين، از خط ’P‘ به خط حســگر در پـايين منتقـل مـي 
ــن شـود . هنگـام كـار ، خـط  شود تا پمپ هيدروليك تراكتور روش
سنسور بار مرتبا فشار و جريان را كنترل مي كند تا اطمينان حاصل 

شود كه منبع تغذيه هرگز از ميزان تقاضا تجاوز نمي كند .  
 

ــار درسـت سيسـتم ، شـير كنـترل  مهم : براي مطمئن شدن از ك
ادوات ، هنگامي كه در حالت خنثي قراردارد ، بايد بتواند فشـار را از 
ــه پمـپ ، بوسـيله خـط بـرگشـتي (3) بـه  خط سنسور به عقب و ب
تراكتور، هدايت كند . سيستم هيدروليك اكنون به حالت استندباي 

فشار پايين بازمي گردد .  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) TM و ١٩٠ TM ١٧٥ – LS خط
ــمت  تراكتورهـاي داراي اتصـال سـلونوئيدي هيدروليـك و ميلـه س
راستي باالبر ، يك قطعه ’T‘ شكل در خط (2) دارند . درپــوش را از 
قطعه T شكل برداريد و خط حسگر را در جاي درپوش متصل كنيد 
. از يك سيل پوشاننده اورينــگ ١٨-٩/١٦ كـه  بـا  اسـتانداردهاي 
 ٣ISO-٨٤٣٤ يـا SAE J١٤٥٣ مطـابق اسـت ، اسـتفاده نمـاييد . 

متصل كننده را خيلي محكم نكنيد .  
 

R- خط روغن برگشتي (3) 
خط روغن برگشتي از شيرهاي كنترل ادوات  بــايد  بـه يـك خـط 
ــاعث مـي شـود  ٢/١٩ × M٢٧ (٦١٤٩ ISO) (3) وصل شود . اين ب

روغن مستقيما به سيستم هيدروليك تراكتور برگردد .  
 

توجه : مطمئن شــويد كـه شـلنگ هـا گنجـايش مناسـبي بـراي 
سازگاري با جريان روغن مورد نياز دارد ، و اينكه هم خط حســگر و 
ــدي  هم شلنگ ها به اندازه كافي بلند هستند تا حركت يا مفصل بن

ادوات را حين كار ممكن سازند .  
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باالبر اتوماتيك ادوات  

 TM190 و TM175
 

عملكرد ترتيب گذاري كار بر زمين  
 

    ،( HTS ) ،بـا  اسـتفاده از ايـن ويـژگـي، بـاالبر اتومـاتيك ادوات
مجموعه اي از عملكردها يا مراحل توسط راننده مي تواند در مـدول 
كنترل ماشين (VCM) برنامه ريزي شود. كاركرد خودكــار عمليـات 

ذيل را مي توان توسط سيستم HTS هدايت كرد :  
•  باال و پايين بري اتصال سه نقطه اي عقب .  

•  انتقال دنده هاي گيربكس به باال و يا پايين .  

•  تنظيم دور موتور .  

ــب شـده  •  درگيركردن و متوقف كردن CPRM (در صورتيكه نص

باشد)  
 

وقتي برخاست اتوماتيك ادوات فعال شــد،عالمـت HTS (1)، شـكل 
ــه يـا  144 ، در نمايشگر دنده گيربكس پديدار مي شود. تا ٢٨ مرحل

كاركرد قابل ذخيره در HTS است، يا به شكل يك برنامــه ممتـد، و 
يا به صورت دو برنامه مجزا .  

ــا  فقط در حالت نمايش مجدد، تعداد برنامه هاي تعيين شده، يك ي
دو، بر نمايشگر ظاهر مي شود .  

 

 
در طول نمايش مجدد يا ضبط، هر مرحله يا قســمت، بوسـيله يـك 

نماد كاركرد كه در پانل LCD  مجــاور نمايشـگر دنـده نشـان داده   
مي شود ارائه خواهد شد. وقتي هر يك از مراحل ترتيبي ضبــط يـا 
ــه از رنـگ سـياه بـه  نمايش داده مي شود، عالمت كاركردي مربوط

خاكستري روشن (معكوس) تغيير شكل مي دهد .  
 

براي كاركردهاي مختلف تراكتور از يك عالمــت بـراي نشـان دادن 
كاركردي كه در حال كار است استفاده مي شود . مثال تغيــير دنـده 
ــط  عالمـت  گـيربكس نشـان  يا مجموعه اي از  تغييرات دنده توس
داده مي شود. مثال تغيــير دنـده يـا مجموعـه اي از تغيـيرات دنـده 
ــكال 145 و 146 را  توسط عالمت گيربكس نشان داده مي شود ، اش
ببينيد. تا هفت عالمت مي توانند همزمان نشان داده شوند. عالمــت 
بااليي (2) نشان مي دهد كه HTS در حالت ضبط است يا در حالت 
ــط شـده باشـد، صفحـه  نمايش مجدد. اگر بيش ازهفت كاركرد ضب
نمايشگر خودبخود در طول عالمت ها با نمايش يا ضبط هر بخشــي 

از مراحل مزبور باال مي رود .  
 

مهم : درحالت  كار  اتوماتيك  بر  زمين ، فعال كردن HTS بــاعث 
مي شود برنامه كار اتوماتيك به وضعيت استندباي برگردد . 
ــاتيك حيـن كـار ، بعـد از اتمـام  براي حفظ حالت كار اتوم

حركت در زمين حالت گسترش HTS را به كار اندازيد .  
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 ٧٩-٣

 

تشريح نمادهاي برخاست اتوماتيك ادوات (در انتهاي مسير)  
 

عالمتهاي زير نمونه هايي از نشان هايي هستند كه بر اساس محتواي برنامه بر سمت چپ پانل LCD هنگام استفاده از 
HTS نمايان مي شوند .  

 
عدد برنامه   افزايش – دور موتور 

 
وضعيت ثبت   كاهش – دور موتور  

 
وضعيت نمايش مجدد   تعويض دنده به باال در گيربكس 

 
متوقف كردن برنامه   تعويض دنده به پايين در گيربكس 

 
ذخيره برنامه   باالروي – اتصال سه نقطه

 
نقص   پايين روي – اتصال سه نقطه
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٨٠-٣

 
ثبت يك برنامه  

 

ــزي سيسـتم HTS ، سـمت راسـت سـوييچ ضبـط /  براي برنامه ري
پخش (1) را براي سه ثانيه نگه داريد . براي تاييد عمل انجام شده ، 
ــر بخـش  يك آژير به صدا درمي آيد و عالمت HTS ، شكل 144 ، ب
ــت نـيز بـر صفحـه  بااليي صفحه نمايش ظاهر مي شود . عالمت ثب
نمايش ظاهر شده شروع به چشمك زدن مي كند . HTS اكنون در 

حالت استندباي ثبت مي باشد .  
 

براي وارد شدن به حالت ثبت ، متعاقبا سوئيچ ترتيبــي (2) را فشـار 
ــار افتـاده انـد ،  دهيد . در حاليكه هر يك از كنترلهاي تراكتور به ك
ــود .  يك عالمت جديد برصفحه نمايش زير عالمت ثبت ظاهرمي ش
ــي شـود تـا نشـان دهـد كـه  اين عالمت چشمك مي زند و ثابت م

سيستم اكنون در حالت ضبط است .  
 

وقتي با هر يك از كنترلهاي متصل HTS كار مي شود ، عالمتــهاي 
ــها  ديگري زير عالمت ثبت بر صفحه نمايش ظاهر مي شوند . عالمت

همچنانكه افزوده مي شوند ، زير يكديگر قرار  مــي گـيرند . صفحـه  
را جهت توضيحاتي درباره عالمتها ببينيد .  

 

توجه : عالمتهاي مربوط به نوع عملكرد در حال استفاده ، چــه در 
حالت ثبت  و  چه  در حالت  نمايش ،  هميشه  وارونه  نشــان داده 

مي شوند .  
 

پس از آنكه مرحله HTS انجام شد ، ســوئيچ ترتيبـي را بـراي سـه 
ــالت  ثانيه فشار دهيد تا ثبت در سيستم انجام شود و مجددا وارد ح
ــن مرحلـه عالمـت ثبـت دوبـاره شـروع بـه  استندباي شويد . در اي

چشمك زدن مي كند .  
براي شروع دوباره ثبت و خروج از حالت استندباي ، سوئيچ ترتيبــي 

(2) را متناوبا فشار دهيد .  
هر عمل معوق كننده / مجــددا آغـاز كننـده اي برنامـه جديـدي را 
ــر صفحـه  تعميم مي دهد  و  اعداد  مربوطه ١ يا ٢ حين نمايش ، ب

ظاهر مي شوند .  
 

مهم : در حالت ثبت ، اگر تراكتور متوقف شود يا از هيــچ كنـترلي 
براي حدود ١ دقيقه استفاده نشود ، سيســتم بـه حـالت اسـتندباي 

برمي گردد .  
هنگامي كه در حالت ثبت قرار داريد ، مي توانيد بوسيله فشــاردادن 
متناوب سوئيچ ترتيبي (2) ، وقفه هــايي در برنامـه ايجـاد كنيـد بـا 
فشردن مجدد سوئيچ ،ثبت دوباره شروع ميشود . در حالت ايســت ، 
عمل ثبت همچنان انجام مي شود اما در طول نمايش برنامه در اين 

نقطه مي ايستد تا زمانيكه سوئيچ ترتيبي فشرده شود .  
 

توجه : حركت دادن اهرم حركت هنگامي كه دستگاه در حالت 
ثبت قراردارد خودبخود وقفه اي در برنامه ايجاد مي كند . 
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٨١-٣

 
ــت شـده ، سـمت راسـت سـوئيچ ضبـط /  براي حفظ يك برنامه ثب
ــن  سيسـتم  را  بـه كـاركرد  عـادي   نمايش (1) را فشار دهيد . اي

برمي گرداند .  
 

ــت  مهم : خاموش كردن سوييچ تراكتور وقتي دستگاه در حالت ثب
ــهرحال،  قراردارد ، باعث مي شود مراحل ذخيره نشده از بين برود. ب

ساير مراحل ذخيره شده قبلي باقي خواهند ماند .  
 

اجراي مجدد يك برنامه  
 

ــالت اجـراي  براي اجراي مجدد يك برنامه زماني ، استندباي را درح
ــراي مجـدد / ثبـت (1)  مجدد ، با فشار دادن سمت چپ سوئيچ اج
فعال كنيد . وقتي به مرحله اي رسيديد كه برنامــه در حـال شـروع 
است متناوبا سوئيچ ترتيبي (2) را فشار دهيد . اكنون اجراي برنامــه 
مذكور شروع مي شود و عالمت مربوط به اوليــن مرحلـه بـر بخـش 
باالي نمايشگر ، زير عالمت اجراي مجــدد ، وارونـه نشـان داده مـي 
ــه مزبـور نـيز زيـر عالمـت در حـال  شود . عالمتهاي مطابق با برنام

نمايش ظاهر مي شوند .  
 

ــوط بـه اجـراي  هنگاميكه هر مرحله به پايان مي رسد ، عالمت مرب
مجدد حذف مي شود و عالمت بعدي باال مي آيد . در نمايش برنامه 
ــايش  داده  ترتيب عمليات به  همان  ترتيبي  كه  ثبت شده اند  نم

مي شوند .  
 

اگر از عملكرد تعويق / شروع مجدد در طول ثبت براي ايجاد بيــش 
ــد بـا نگـه داشـتن  از يك برنامه استفاده شده باشد ، راننده مي توان
سمت چپ سوييچ ثبت / نمايش تا زمانيكه عدد مربوطه بــر صفحـه 
ــا كـردن  ظاهر شود ، برنامه مجزاي دلخواه خود را انتخاب كند . ره
ــالت  اسـتندباي قـرار  سوييچ ثبت / اجراي مجدد ، برنامه را  در  ح
مي دهد . براي فعــال كـردن برنامـه HTS ، سـوييچ ترتيبـي (2) را 

متعاقبا فشار دهيد .  
 

ــراي  توجه : اگر در طول ثبت برنامه توقفي تعريف شده باشد ، اج
ــراي  مجدد خودبخود در هر توقف مي ايستد . براي شروع مجدد اج
برنامه، سوييچ ترتيبي را متناوبا فشار دهيد .درحالت اجراي مجدد ، 
مي توان برنامه راموقتا با فشاردادن سوئيچ ترتيبي (2) متوقف كــرد. 

ــان   عالمت اجراي مجدد شروع به چشمك زدن مي كند  اما  همچن
اجرا انجام مي شود . فشاردادن مجدد سوييچ ترتيبي ، اجراي مجدد  
ــش از سـه ثانيـه  برنامه را شروع خواهد كرد . اگر سوييچ ترتيبي بي

نگه داشته شود ، برنامه به حالت استندباي درمي آيد .  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه : در طول اجراي مجدد ، كار با يك يا چند كنترل مربوط به 
HTS تراكتور ، كه در برنامه فعلي در حال نمايش موجود  نيستند ، 

باعث مي شود HTS به حالت آماده برگردد . براي جلوگيري از وقوع 
اين امر ، سوييچ ترتيبي را پيش از حركت دادن كنترل فشار دهيد. 

فشار دادن مجدد  سوييچ  ترتيبي دوبــاره  اجـراي  برنامـه را فعـال  
مي كند .  
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اتصال سه نقطه اي 

 

توجه : پيش از وصل كردن تجهيزات متن ذيل را با دقت بخوانيد.  
 

شرح  
 

ــد كـه  اتصال سه نقطه اي به ادوات ثابت و نيمه ثابت امكان مي ده
به تراكتور اتصال يابند ، و توسط سيستم هيدوليك تراكتور هدايــت 
و كنترل شوند . انواع مختلف انتهاي اتصال (3) براي متصــل كـردن 
ــال هـاي  پـاييني  بوسـيله  بهتر ادوات در دسترس مي باشد .  اتص
ميله هاي بلند كننده (2) كه به  بازوهاي  بلند كننده  متصلند  باال 

و  پايين  برده مي شوند .  
مي توان ميله هاي بلند كننده را براي كمك بــه همجـهتي درسـت 
ادوات و تراكتور تنظيم كرد . اتصال باال (1) بــه سگدسـتي واقـع در 
عقب پوسته مركزي اكسل متصل است . عقب اتصــال بـاال بـايد بـه 
پين چفت بااليي ادوات ثابت وصل شود.                همچنين براي 

كمك به همترازي ادوات قابل تنظيم است .  
 

تجهيزات الحاقي اتصال سه نقطه اي  
 

توجه : پيش از وصــل كـردن ادوات ، ميلـه هـاي بلنـد كننـده را 
ــراي ادوات و كـاري كـه  تنظيم كنيد و سوراخ صحيح بست باال را ب

بايد انجام شود بيابيد .  
 

مطمئن شويد ثابت كننده هاي تلسكوپي يا قفل كننده هاي نوسان 
ــده انـد . ميلـه هـاي اتصـال تاشـو را در  بدرستي نصب و تنظيم ش

صورتي كه از ادوات با فاصله كم استفاده مي شود ، برداريد .  
 

مهم : هميشه هنگام نصب تجهيزات ، حمل و نقل آنها ، يــا وقتـي 
هيچ ادواتي وصل نيست يا هر گاه در محــدوده كنـترل خيـش كـار 
نمي شود ، كنترل وضعيــت را فعـال كنيـد يـا چـرخ بـارگـير را در 

وضعيت شماره ١٠ قرار دهيد .  
 

توجه : كنترل باالبر قدرتــي بـيروني را نـيز  در  صفحـه ٤١-٣ و 
صفحه ٦٠-٣ براي جزئيات بيشتر ببينيد .  
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٨٣-٣

 
اغلب تجهيزات را مي توان به ترتيب زير به تراكتور متصل كرد :  

١. تراكتور را طوري قرار دهيد كه چفتهاي بست پاييني همتراز و 
ــت ادوات  هـم سـطح باشـند و كمـي بـاالتر از پيـن هـاي چف

قرارگيرند .  
٢. ادوات را بـه بسـتهاي پـاييني مطـابق شـرح قسـمت ســرهاي 
انعطاف پذيــر بسـت در صفحـه ٨٧-٣ يـا چفـت والترشـيد در 

صفحه ١٢-٧ وصل كنيد .  
 

احتياط 
پيش از ترك تراكتور براي متصل كردن ادوات ، ترمــز پـاركينگ را 
درگير كنيد . ضروري است كه هنگام اتصال بست پــاييني ، موتـور 
براي كار با سوييچ  روي گلگير ، روشــن باشـد . اگـر تراكتـور شـما 
داراي چنين سوييچ هايي نيست يا هنگام انجام ديگراتصاالت، موتور 

را متوقف كنيد .  
 

مهم : پيش از حمل و نقل يا كار با تجهيزات ، مطمئن شــويد كـه 
ــت  سرهاي منعطف بست (در صورتي كه نصب شده باشد) در وضعي

كار قفل شده اند .  
 

ــز پـاركينگ درگـير  ٣. در حاليكه موتور خاموش شده است و ترم
است ، بست باال را تنظيم كنيد تا جاييكه پين و كل ادوات بــا 

دكل و بست باال جا بيفتد .  
٤. تجهيزات راه دور را در صورت نياز وصل كنيد .  

٥. بعد از نصب تجهيزات و پيش از شروع كار اصلي دقت كنيدكه:  
•  اجزاي تراكتور هيچ تداخلي با هم نداشته باشند .  

ــايين تريـن وضعيـت  •  بست باال با محافظ P.T.O و با ادوات در پ

خود تماسي نداشته باشد .  
 

 P.T.O ــش از كـار بـا تجـهيزات هدايـت شـونده توسـط مهم : پي
مطمئن شويد كه خط محرك P.T.O بيش از حد كشيده نمي شود 
تا باعث عدم درگيري P.T.O ، افت آن يا ايجاد زاويه غــير مجـاز در 
ــش يـا  آن نشود . مطمئن شويد كه محافظ خط محرك با ميله كش
ــا  محافظ P.T.O برخورد نمي كند . نصب تجهيزات هدايت شونده ب

P.T.O را  در صفحه ١٣-٣  ببينيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ــابت  بـه  اتصـال سـه  مهم : هنگام نصب تجهيزات ثابت يا نيمه ث
نقطه اي يا هنگام وصل كردن تجهيزات ضميمه به ميله كشــش يـا 
چفت ، مطمئن شويد كه فاصله مناسب ميان ادوات و تراكتور وجود 
دارد . تجهيزات ضميمه يا نيمه ثابت ممكن است با تايرهــاي عقـب 
ــده هـاي فرمـان  تراكتور تداخل كند . در صورت لزوم ، متوقف كنن
ــا را  (فقط چهارچرخ محرك) . قفل كننده نوسان يا تثبيت كننده ه

به كار گيريد .  
 

فاصله ادوات با اتاقك 
 

احتياط 
بعضي تجهيزات ثابت يا نيمه ثابت مي توانند با اتاقك تداخل كننــد 
و به آن صدمه بزنند . ممكن است شيشه شكســته شـما را مجـروح 
كند يا ROPS اتاقك در صورت تداخل تجهيزات بــا اتـاقك آسـيب 

ببيند .  
 
 

براي ممانعت از آسيب ديدن اتاقك ، به شيوه زير عمل كنيد :  
 

•  تجهيزات را به شيوه اي كه قبال گفته شد وصل كنيد .  

•  فاصله مناسب را با باالبردن آهسته تجــهيزات بـا اهـرم كنـترل 

باالبري چك كنيد . اگر هــر بخشـي از تجـهيزات بـا فاصلـه اي 
ــا اتـاقك قـرار مـي گـيرد ،  نزديكتر از ١٠٠ ميليمتر (٤ اينچ) ب
ضامن محدود كننده ارتفاع اتصال سه نقطه اي (صفحــه ٣٧-٣) 
يا پيچ كنترل محدوده ارتفاع (صفحه ٥٤-٣) را به كار گيريد تــا 

حركت رو به باال محدود شود .  
ــس وصـل كـردن آنـها  هنگام برداشتن تجهيزات ، بايد به شيوه عك
عمل كرد . اطالعات زير انفصال تجهيزات را آســان تـر و ايمـن تـر 

خواهد كرد :  
•  هميشه تجهيزات را بر سطحي محكم و تراز پارك كنيد .  

ــور  •  تجهيزات را طوري محافظت كنيد كه هنگام انفصال از تراكت

يكور نشوند و يا نيفتند .  
ــار هيدروليـك موجـود در  •  هميشه قبل از جدا كردن تمامي فش

سيلندرهاي كنترل از راه دور را با فعال كــردن وضعيـت شـناور 
آزاد كنيد .  

 
هنگام متصــل كـردن تجـهيزات ثـابت بـه اتصـال سـه نقطـه اي ، 
ــايت بخـش  تنظيمات ذيل را براي اطمينان حاصل كردن از كار رض

دستگاه انجام دهيد :  
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٨٤-٣

 
ــاالت پـاييني و ميله هاي بلند كننده ، اتص

(تنظيم مكانيكي) 
 

احتياط 
پيش از جدا كردن يك ميله بلند كننده از اتصال پاييني ، تجهيزات 
متصل را بر زمين پايين بياوريد و موتور را خاموش كنيد . پيــش از 
ــويد كـه تجـهيزات بـه خوبـي  برداشتن پين نگهدارنده ، مطمئن ش
ــاقي  محافظت مي شوند و هيچ فشار اضافي در سيستم هيدروليك ب

نمانده است .  
سيستم هيدروليك مكانيكي  

اهرم كنترل باالبري را به عقب و جلو چند بــار حركـت دهيـد ، تـا 
فشار باقيمانده آزاد شود ، سپس اهرم را كامل به جلو بكشيد .  

كنترل جريان الكترونيك  
ــامل  پيش از متوقف كردن موتور ، اهرم كنترل وضعيت را به طور ك

پايين بكشيد تا هرگونه فشار باقيمانده آزاد شود .  
هنگام تنظيم ميله هاي بلند كننده ، مطمئن  شــويد  كـه  حداقـل 
ــال ميلـه بلنـد  ٤٠ ميليمتر (١/٦ اينچ) از رزوه از انتهاي پاييني اتص

كننده درگير است .  
 
 

انتهاي اتصال (3) را نگــهداريد و لولـه توخـالي (4) را بچرخـانيد تـا 
ــا كوتـاه شـود . چفـت قفل كننده (1) را از لوله  بلند ي
توخالي رو به خارج بكشيد تا اجــازه دهيـد لولـه توخـالي بچرخـد . 
ــت را  براي جلوگيري از چرخش لوله توخالي پس از تنظيم آن ، چف

به عقب فشار دهيد تا قالب انتقال (2) درگير شود .  
 
 
 
 
 
 
 

وقتي از                 استفاده نمي شــود ، مي توان آن را برداشت و 
ــالب كـردن انتـهاي تـوپـي قـالب انتقـال (2) بـه  نگهداشت يا با ق
ــترل از راه دور ، آن را در حـالت قـائم  سگدست (1) پوسته شير كن

نگهداشت .  
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٨٥-٣

 
تنظيم ميله بلند كننده  

 

ــااليي ميلـه بلنـد كننـده  ميله هاي بلند كننده با چرخاندن بخش ب
بوسيله دستگيره (1) واقع بر پيچ تنظيم دوطرفه تنظيم مي شوند .  

 

پيش از آنكه پيچ تنظيم دوطرفه بتواند بچرخد ، الزم است كه پيــچ 
تنظيم دو طرفه (1) را بلند كنيد تا از قفل (2) (شكل 155) ، واقــع 
ــه را  بر قسمت پايين ميله بلند كننده آزاد شود . پيچ تنظيم دوطرف
ــه بلنـد كننـده بچرخـانيد . وقتـي  براي كشيدن يا كوتاه كردن ميل
ــه  تنظيم مورد نظر شما حاصل شد ، اجازه دهيد پيچ تنظيم دوطرف

در وضعيت خود پايين بيايد .  
مطمئن شويد كه پيچ دوطرفه كامال پايين اســت و در قفـل درگـير 

شده است تا از چرخش ناخواسته آن جلوگيري شود .  
 

هر بست پايين دو سوراخ دارد كه براي وصل ميله هاي بلند كننــده 
در نظر گرفته شده است . ميله هاي بلند كننده را به ســوراخ روبـرو 
ــاع  (نزديكترين به تراكتور – مطابق شكل) براي حصول حداكثر ارتف
ــكل 156 بـراي حصـول  باالبري وصل كنيد . از سوراخ پشتي (1) ش

حداكثر ظرفيت باالبري استفاده كنيد .  
 

اتصال شناور  
 TM155 تا TM120

ــرد ، در انتـهاي پـاييني  هر دو ميله بلند كننده عالوه بر سوراخي گ
خود داراي يك شــيار نـيز هسـت .اگـر اشـپيل (2) شـكل 156 ، از 
قسمت شياردار وصــل شـود ، بـه ادوات امكـان مـي دهـد حركتـي 
ــا كـار بـا ادوات  محدود و عمودي ، مستقل از تراكتور داشته باشد ت

عريض تسهيل شود .  
 

  TM190 و TM175
ضامن نگهدارنده بست پايين و قاب قفــل (1) را برداريـد . پيـن (2) 
ــا قـاب قفـل خـارجي در  شكل 157 را از ميله بلند كننده برداريد ت
ــهدارنده را  حالت عمودي بچرخد . پين قاب قفل داخلي و ضامن نگ

مطابق شكل دوباره جا بيندازيد . اتصال اكنون درحالت شناوراست .  
 

مهم : هنگام وصل كردن تجهيزات ثابت يا نيمه ثابت به اتصال سه 
نقطه اي يا هنگام وصل تجهيزات متصل با كوپلينگ به ميله كشنده 
يا چفت اتوماتيك بردارنده ، مطمئن شويد كه فاصله مناسب ميــان 
ادوات و اتاقك يا پنجره پشتي در تمام حاالت گشوده وجود دارد .  
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٨٦-٣

 
 و ميله بلند كننده سمت راست 

(تنظيم هيدروليك) 
 

تنظيم هيدروليك              (1) با تنظيم هيدروليك يك ميله بلند 
كننده در سمت راست (2) ميسر است . هم               و هـم ميلـه 
بلند كننده به يك سيلندر چكشي دو كاره ، متصل به شير كنــترل 

از راه دور شماره IIII منتهي مي شوند .  
 
 
 
 
 

 
حالت الكترومكانيك  
 (TM155 تا TM120)

 
براي آنكه طول ميله بلند كننده افــزوده شـود و بسـت پـاييني بـه 
پايين حركت كند ، اهرم شير كنترل از راه دور شماره IIII (2) را به 
سمت خود بكشيد . اهرم را به جلو ، فشار دهيد تا سيلندر جمع ، و 

در نتيجه بست باال كوتاه شود .  
 
 

حالت الكترونيك  
 (TM190 و TM175)

 
براي افزودن طول               ،دكمه بااليي (1) را فشار دهيد و براي 
جمع كردن آن ، دكمه پائيني (3) را . با كار با دكمــه هـاي چـپ و 
راست ، ميله بلند كننده سمت راست را مي توان باز و جمع كــرد . 
فشردن دكمه سمت راست (2) سيلندر هيدروليك را باز مي كنــد و 
بازوي بست را پايين مي آورد ، فشردن دكمه (4) سيلندر را جمع و 
بازوي بست را بلند مي كند . شــيرهاي چـك كننـده اتومـاتيك بـر 
 وسيلندرهاي ميله بلند كننده ازخزيدن بست جلوگيري 

مي كنند .  
 

 158

 159

 160

بخش ٣ - كار بر روي زمين 

بازوي وسط 

بازوي وسط 
بازوي وسط 

بازوي وسط 

بازوي وسط 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
٨٧-٣

 
اتصال قاب بااليي 

(همه مدلها)  
 

دو سوراخ درقاب براي وصل كردن به بست باال تعبيه شده است .  
 

پين (1) را از سوراخ باال ، مطابق تصوير ، داخــل كنيـد تـا حداكـثر 
ــه ادوات از اتـاقك بدسـت آيـد . از  ظرفيت باالبري و بيشترين فاصل
ــاييني (2) بـراي حصـول بـهترين نحـوه نفـوذ در زميـن و  سوراخ پ
بيشترين فاصله ميان ادوات در زمين (هنگاميكــه ادوات بلنـد شـده 

است) استفاده كنيد .  
 

براي جاي دادن مجدد بست باال ، نگهدارنده R (3) را بيرون بكشيد 
ــن را دوبـاره  و پين محافظ را برداريد . در صورت نياز بست باال و پي
جاي دهيد ، در حاليكه مطمئن مي شويد كه زبانه انتهاي دستگيره 

پين نگهدارنده در سوراخ ديگر جا گرفته است .  
 

ــت ،  توجه : اگر تراكتور شما مجهز به چفت اتوماتيك بردارنده اس
ــده  بسـت  را  درگـير  پين حين برداشته شدن ميله هاي بلند  كنن
مي كند . در صورت لزوم ، از نيروي هيدروليك بـراي حركـت دادن 
ميله هاي بلند كننده بست استفاده كنيد تا برداشتن پين نگهدارنده 

بست باال ميسر شود .  
 

اتصال انتهايي قابل انعطاف  
(در صورتي كه نصب شده باشد)  

 

يك رينگ آزاد كننده (1) بر سطح بااليي هر بست پايين (2) تعبيـه 
ــيد تـا سـرهاي اتصـال آزاد  شده است . رينگ ها (1) را به باال بكش
شوند . وقتي سرها آزاد شدند ، اتصال با ادوات آسانتر صورت خواهد 
گرفت . سر اتصال (4) در حالت باز شده نشان داده شده است . ســر 

اتصال (3) در حالت بسته (فعال) نشان داده شده است .  
 

ــال  در حاليكه هر دو سر اتصال گشوده اند ، مانند (4) ، سرهاي اتص
را به تجهيزات وصل كنيد و آنها را توسط پين هــاي اتصـال محكـم 
كنيد . به موتور اســتارت بزنيـد و بـا احتيـاط تراكتـور را بـه عقـب 
ــته  حركت دهيد تا جاييكه هر دو سر منعطف اتصال در وضعيت بس
ــد و ترمـز پـاركينگ را  (فعال) (3) قفل شوند . موتور را متوقف كني

بگيريد .  
 

اتصال باال را متصل كنيد .  
 

مهم : پيش از حمل و نقل يا كار با تجهيزات ،مطمئــن شـويد كـه 
سرهاي منعطف اتصال در وضعيت فعال قفل شده اند . ميله كشـش 

را در صورتي كه با تجهيزات نزديكتر در تداخل است برداريد .  
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٨٨-٣

 
تثبيت كننده هاي تلسكوپي  

 
احتياط 

هرگز با تجهيزات قابل هدايت كار نكنيد مگر آنكه ثابت كننده هاي 
تلسكوپي نصب و بدرستي تنظيم شده باشند تا از هرگونــه حركـت 

اضافي و ناخواسته جلوگيري شود .  
 

ثابت كننده هاي تلسكوپي نوسان           پايين و تجهيزات اتصــال 
ــد . ايـن خصوصـا  يافته را هنگام كار يا حمل و نقل كنترل مي كنن
وقتي مهم است كه بر سطوح شيب دار يا نزديكي حصارها ، ديوارها 
يا راههاي آب و با ادوات مشخصي كار مي كنيد . راهنماي رانندگي 

ادوات خود را مرور كنيد .  
ــي  هر تثبيت كننده شامل يك لوله توخالي (1) با يك كوپلينگ توپ
در هر دو سر مي باشد . سه توپي (2) به اتصال سه نقطه اي متصل 
ــم آن را  است . رزوه (3) داخل سرعقبي تيوب پيچ مي شود تا تنظي
ميسركند . سر توپي (5) به يك سگدست (6) كه به انتهاي خارجي 
پوسته اكسل عقب پيچ شده است ، متصل است . ايــن سـر تـوپـي 
قطعه اي كشويي درون تيوب مي باشــد . پيـن (4) را مـي تـوان از 
سوراخهاي واقع در تيوب و ميله ، مطابق تصوير ، عبور داد تا قطعــه 

را به شكل يك واحد يكپارچه قفل كند .  
 

ــده ادوات متصـل بـه  هنگام كار ، پين (4) بايد از هر دو تثبيت كنن
اتصال ســه نقطـه اي برداشـته شـود . بـراي برداشـتن يـك پيـن ، 
ــوب  نگهدارنده محافظ را به عقب بكشيد . وقتي ادوات به شكل مطل
ــوراخهاي انتـهاي  تراز شدند ، تيوب بايد چرخانده شود تا جائيكه س
روبروي تيوب و انتهاي توپي لغزان تراز شوند . پين مربوطــه سـپس 
بايد از سوراخها عبور داده شود و نگــهدارنده محـافظ دوبـاره نصـب 

گردد .  
 

وقتي پين ها بدين روش نصب شده اند ، هر دو تثبيت كننده ها به 
شكل واحدي صلب قفل مي شوند و ادوات از نوســان چـه در حيـن 
كار و چه حين انتقال بازداشته مــي شـود . تحـت شـرايط ويـژه يـا 
هنگام استفاده از تجهيزاتي مثل خيش و غيره ، مطلوب تر است كه 
به اتصال سه نقطه اي(و ادوات) اجازه داده شود كه به اطراف نوسان 

كنند .  
 

ــه محـدودي از  اگر پين از سوراخهاي افقي جلو برداشته شود ، درج
ــايد دوبـاره در سـوراخهاي عمـودي  نوسان ممكن مي گردد . پين ب
عقب مطابق تصوير (1) نصب شود . پين به عنوان متوقف كننده اي 

جهت محدود كردن درجه نوسان عمل خواهد كرد .  
 

ــت كننـده ، بويـژه اگـر از امكانـات  مهم : هنگام تنظيم طول تثبي
نوسان استفاده مي شود ، مطمئن شويد كه هيچ امكاني وجود ندارد 

كه تايرهاي عقب با تثبيت كننده ها يا بستهاي پايين درگير شوند .  
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٨٩-٣

 
نقاط اتصال تجهيزات  

 

تراكتور شــما مجـهز بـه تعـدادي سـوراخهاي رزوه اي بـراي نصـب 
ــاط اتصـال سـمت  تجهيزات دلخواه اضافي مي باشد . شكل 165 نق
چپ تراكتور را نشان مي دهد . در سمت راست سوراخهاي رزوه اي 

همسان موجود است .  
 

اندازه سوراخهاي نشان داده شده به شرح زير است : 
 

(١) نقطه اتصال اتاقك (توجه زير را ببينيد) . 
 

(٢) چهار سوراخ به عمق ٣٦-٢/٥ × ٢٠ M  ميليمتر 
 

(٣) شش سوراخ به عمق ٤٨- ٢/٥ × ٢٠  M  ميليمتر  
توجه : سوراخهاي (1) نبايد براي اتصال تجهيزات به كار روند .  

 
 

اندازه سوراخهاي شكل 166 به شرح زير است :  
نقطه اتصال اتاقك (توجه زير را ببينيد)  

 
 

(١) شش سوراخ به عمق ٤٦- ٢/٥ × ٢٠  M ميليمتر   
 

توجه : اگر وزنه هاي انتهاي روبرويي درتراكتور شما موجوداست ، 
از سوراخهاي (1) براي حمل وزنه ها قبال استفاده شده است .  

 

توجه : از جدول گشتاور در صفحه  ١٤-٨ بـراي تنظيـم درسـت 
ــهيزات بـه نقـاط اتصـال اسـتفاده كنيـد .  گشتاور هنگام اتصال تج
تنظيمات گشتاور را بعد از يك ساعت كــار و پـس از آن بـر اسـاس 

برنامه روزانه بازرسي كنيد .  
 

احتياط 
هنگام نصب تجهيزات به نقاط نصب ، فشار تاير را براي تحمــل وزن 
ـار  اضافي تنظيم كنيد . مطمئن شويد كه بار وارده از حداكثر مجاز ب

بر اكسل تجاوز نمي كند . صفحه ١١٧-٣ را ببينيد .  
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تنظيم فاصله چرخ ها  

( دو چرخ محرك ) 
 

احتياط 
ــام  تراكتور شما داراي چراغهايي است كه روشنايي مورد نياز را هنگ
كار يا حركت بر جاده هاي عمومي فراهــم مـي كننـد . اگـر فاصلـه 
ــالت اصلـي آن پـس از توليـد در  دوچرخ در حالت ديگري به جز ح
كارخانه تنظيم شده است ممكن اســت الزم شـود چراغـها يـا ابـزار 
روشنايي كمكي را براي هماهنگي با نيازمنديهاي قانوني محل خـود 
دوباره مكان بندي كنيد . به عالوه ، پيش از حركــت در بـزرگـراه ، 
مطمئن شويد كه عرض كلي تراكتور از حداكثر مجاز در كشور شما 

تجاوز نمي كند .  
 
 
 
 
 

شرح 
اكسل جلو شامل لوله توخالي با قسمتي كشويي در هــر طـرف مـي 
باشد . تعدادي سوراخ با فواصل ٥٠ ميليمتر ( ٢ اينچ) در قسمتهاي 
ــه دو  كشويي به منظور انجام تنظيمات تعبيه شده اند . تنظيم فاصل

چرخ جلو توسط كشيدن هر دو ســر اكسـل بـه يـك انـدازه انجـام         
مي شود .  

 
 
 

 TM155 تا TM120 تنظيم فاصله چرخ ها
 

ميله كنترل فاصله چرخ ها قابل تنظيم اســت و شـامل يـك تيـوب 
مركزي توخالي با قسمتي يك تكه و كشويي در دو سر مــي باشـد . 
انتهاي سمت چپ ميله كنترل فاصله چرخ داراي تعــدادي شـيار بـا 
ــچ تنظيـم عـدد (1)  فواصل ٥٠ ميليمتر (٢ اينچ) مي باشد . يك پي
ــه  كه از يك ضامن و يكي از شيارهاي كشويي مي گذرد ، قطعه ميل
ــر  فاصله چرخ را در طول دلخواه قفل مي كند . به عالوه ، هر  دو س
ميله فاصله چرخ رزوه شده انــد (2) تـا تنظيـم مطلـوب و عـالي آن 

بدست آيد .  
 

12

 167

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

kimia

kimia


kimia


http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
٩١-٣

 
براي باز كردن محور ، ترمز دســتي را بكشـيد و چرخـهاي عقـب را 

اكسل جلو را جك بزنيد و پايه اكسل را جا  بيندازيــد . مـهره هـا ، 
پيچ ها و واشرهاي محكم كننده بخش سمت چپ تلسكوپي (1) بــه 
ــار را درسـمت راسـت اكسـل  ميله مركزي (2) را برداريد . همين ك

تكراركنيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 

پيچ تنظيم عــدد (1) را از انتـهاي سـمت چـپ ميلـه فاصلـه چـرخ 
برداريد . اين به ميله فاصله اجازه مي دهد تـا آزادانـه جمـع يـا بـاز 

شود .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــا تنظيـم  بوستر جك فرمان ، واقع در پشت اكسل ، بايد آزاد شود ت
اكسل را ممكن سازد .  

 
بوستر جك فرمان به ميله مركزي بوسيله يك پين محوري  (2) كه 

از يكي از ٩ سوراخ واقع بر سگدست حفاظ  (1) عبور ميكند . 
 

بوستر جك فرمان ، بوسيله يك پين لواليي (2) بــه تـيرك مركـزي 
ــه  اكسل اتصال يافته است پين ها از درون سوراخ هاي ٩ گانه  تعبي
ــامي كـه اكسـل  شده روي قاب نگهدارنده (1) عبور مي كنند . هنگ
سمت راست حركت مي كند ، ســيلندر هدايـت شـونده بـه مقـدار 
ــابليت حركـت دارد . بطـور مثـال اگـر  سوراخ انتخاب شده توسط ق
ــن گـذاري شـده باشـد  قسمت انتخابي اكسل به اندازه ٣ سوراخ پي
ــه سـر سـوراخ آزادي  حركـت  سيلندر هدايت شونده به اندازه فاصل

خواهد داشت .  
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قسمتهاي تلسكوپي سمت راست و سمت چپ اكسل را دوباره نصب 
كنيد ، پيچ هاي نگهدارنده را از ميله مركزي و قسمتهاي تلسكوپــي 

مطابق شكل 171 و جدول ذيل بگذرانيد .  
مكان پيچ هاي نگهدارنده با رجوع 

به شكل 171 
تنظيم فاصله چرخ ها 

اينچ                     ميليمتر  
 A                 C (٦٠/٨)       ١٥٤٥
 B                 D (٦٤/٨)       ١٦٤٥
 C                 E (٦٨/٧)       ١٧٥٤
 D                 F (٧٢/٦)       ١٨٤٥
 E                 G (٧٦/٦)       ١٩٤٥
 F                 H (٨٠/٥)      ٢٠٤٥
 G                  J (٨٤/٥)      ٢١٤٥

 
توجه : تنظيمات فاصلــه چـرخ نشـان داده شـده ، تـا ٥ ميليمـتر 
(٠/٢اينچ) بسته به اندازه تاير تغيير مي كنــد . ديسـك هـاي چـرخ 
ــه  جلو به نسبت رينگ اندكي خروج از مركز ميباشد . تنظيمات ميل

ــا قسـمت داراي صفحـه چـرخ ، نزديكـترين   تنظيم در جدول باال ب
ــو بـر تـوپـي هـا  بخش به  توپي اكسل مي باشند. اگر چرخهاي جل
ــدود ٤٥  وارونـه انـد ، تنظيمـات آورده شـده در جـدول بـاال تـا ح

ميليمتر(١/٨ اينچ)افزوده مي شود .  
 

  ٤١٠ Nmمهره هاي  پيچ هاي  نگهدارنده  كشش  اكســل  را  تـا
(.lbf. ft ٣٠٢) محكم كنيد .  

 
ــم عـدد (2) را در  در حاليكه هر دو چرخ جلو موازي اند ، پيچ تنظي
نزديكترين شيار به موازات آن در ميله كنترل فاصلــه چـرخ هـا جـا 
دهيد . مهره پيچ تنظيــم عـدد را تـاNm ٤٥ (.lbf. ft ٣٣) محكـم 

كنيد .  
 
 
 

مــهره  پيــن  محــوري  بوســتر جــــك فرمـــان (1)   را  تـــا                     
٢٩٤Nm (.lbf. f.t ٢١٧ ) محكم كنيــد . گشـتاور را بعـد از اوليـن 

پنجاه ساعت كار ماشين بازرسي كنيد .  
 

پيچ هاي توپي چرخ را تا ٣٠٠Nm (.lbf. ft ٢٠٠ )محكم كنيد .  
 

همه تنظيمــات گشـتاور را بعـد از ٥٠ سـاعت كـار ماشـين دوبـاره 
بازرسي كنيد .  
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 TM190 و TM175 – تنظيم فاصله چرخ ها

 
ــا ، ترمـز دسـتي را بگـيريد و  براي تعويض تنظيمات فاصله چرخ ه

چرخهاي عقب را 

 

 174

 175
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اكسل جلو را جك بزنيد و پايه هــاي 
ــچ هـا ، و واشـرهاي نگـهدارنده  اكسل را جا بيندازيد . مهره ها ، پي
قسمت سمت راست تلسكوپي (1) به ميله مركــزي (2) را برداريـد . 

همين عمل را در سمت چپ اكسل تكرار كنيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 

دو ميله قابل تنظيم كنــترل فاصلـه چـرخ هـا ، شـامل يـك تيـوب 
توخالي هستند كه به محور فرمان مركزي  و يك ميله صلب و قابل 
ــت وصـل اسـت . هـر  كشش متصل به بازوي فرمان بر ميل سگدس
ــل ٥٠ ميليمـتر  ميله كنترل داراي تعدادي سوراخ  تنظيم  با  فواص

(٢ اينچ) مي باشد .  
 
 
 
 
 
 
 

دو پيچ تنظيم عدد (1) ، از تيوب توخالي و ســوراخهاي ميلـه قـابل 
ــواه  كشش عبور مي كنند ، و ميله فاصله چرخ ها را  در  طول  دلخ
ــرخ هـا  ثابت مي كنند . به عالوه ، سرهاي داخلي هر ميله فاصله چ
ــي (3) اسـت تـا تنظيـم بـه  داراي بخشي رزوه شده (2) و مهره قفل

بهترين نحو انجام شود .  
 

پيچ هاي تنظيم عدد (1) را از  هر دو ميله  فاصله چرخ ها برداريد . 
اين به ميله هاي فاصله چرخ ها اجازه مي دهد تا آزادانه باز و جمــع 

شوند .  
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ــا  بخشهاي تلسكوپي سمت راست و چپ اكسل را با گذراندن پيچ ه
ــابق شـكل 176 و جـدول  از ميله مركزي و قسمتهاي تلسكوپي مط

زير دوباره نصب كنيد :  
 

مهره هاي  واقع  بر  پيچ هاي نگــهدارنده   كشـش   اكسـل   را تـا 
Nm ٩٥٠-٥٣٠(.lbf. ft  ٧٠١- ٣٩١ ) محكم كنيد .  

 

ــهارم  توجه : اگر پيچ تنظيم محدود خارجي بر محور در سوراخ چ
از ميله سگدست قرار دارد ، پيچ خارجي واقع بر ميله كنترل فاصلـه 
چرخ ها نيز بايد در سوراخ چـهارم از انتـهاي بـيروني ميلـه كنـترل 

باشد .  
تنظيمات فاصله بين دو چرخ (تايرهاي ١٦ × ١١/٠)   

 

مكان پيچ هاي نگهدارنده با رجوع 
به شكل 176 

تنظيم قاصله بين دو چرخ 
اينچ                     ميليمتر  

 A                 C (٦١/٠)   ١٥٤٩
 B                 D (٦٥/٠)   ١٦٥١
 C                  E (٦٩/٠)   ١٧٥٢
 D                 F (٧٣/٠)  ١٨٥٤
 E                  G (٧٧/٠)   ١٩٥٥
 F                  H (٨١/٠)   ٢٠٥٧

 

 ( ١٤L  × تايرهاي١٦/١)تنظيمات فاصله بين دو چرخ
  

مكان پيچ هاي نگهدارنده با رجوع 
به شكل 176 

تنظيم فاصله بين دو چرخ 
اينچ                     ميليمتر  

 A                 C (٦٢/٠)   ١٥٧٤
 B                  D (٦٦/٠)  ١٦٧٦
 C                   E (٧٠/٠)  ١٧٧٨
 D                   F (٧٤/٠)  ١٨٧٩
 E                   G (٧٨/٠)  ١٩٨١
 F                    H (٨٢/٠)  ٢٠٨٢

 

وقتي هر دو چرخ جلو موازي اند ، پيچ هــاي تنظيـم محـدود (1) را 
ــا دوبـاره  در نزديكترين سوراخ موازي در ميله كنترل فاصله چرخ ه
وصل كنيد . مهره هاي واقــع بـر پيـچ هـاي تنظيـم محـدود را تـا 

٦٨Nm-٥٤  (.lbf. ft ٥٠ –٤٠) محكم كنيد .  

 ١٤٠  lbf. ft.) ٢١٧Nm ديسك چرخ را به پيچ هاي توپي ١٩٠ تا
تا ١٦٠ ) محكم كنيد .  

 

مهم : ديسك هاي چرخ نسبت به رينگ مقــداري خـروج از مركـز 
هستند . تنظيمات فاصله دو چرخ در جدول باال با سمت فرو رفتگي 
ــده انـد . اگـر  عميق چرخ ، و نزديكترين به شيار اكسل سنجيده ش

چرخهاي جلو بر شيارها معكوس هستند ،  هر  ميزان  از  تنظيمات  
مزبور تا حدود ٢٠٣ ميليمتر  (٨/٠ اينچ) افزوده مي شود .  
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٩٥-٣

 
تراز كردن چرخ جلو  

پس از تنظيم مجدد عرض فاصله دو چرخ ، همترازي چــرخ جلـو را 
تنظيم كنيد . براي كار صحيح ، چرخهاي جلو بايد موازي يــا كمـي 

به داخل متمايل باشند .  
 

در حاليكه تراكتور بر سطح همــوار پـارك شـده اسـت ، فاصلـه (1) 
ميان رينگ هاي چرخ برارتفاع توپي چرخ در جلوي چرخها را اندازه 
ــا هـر دو چـرخ جلـو ١٨٠  بگيريد. تراكتور را به جلو حركت دهيد ت
ــن بـار در عقـب  درجه  بچرخند و اندازه ها را دوباره چك كنيد ، اي
ــا جلـوگـيري  چرخها (2) . اين امر از نقص ناشي از انحراف رينگ ه

مي كند .  
 
 

  TM155 تا TM120
 

١٣ – ٠ ميليمتر   تنظيمات انحراف به داخل 
( ٠/٥ – ٠ اينچ) 

 
ــا شـل  مهره قفلي (1) را در انتهاي سمت راست ميله فاصله چرخ ه

كنيد .  
 
 
 
 
 
 
 

مهره قفلي (1) را در انتهاي سمت چپ ميله فاصلــه چـرخ هـا شـل 
كنيد .  

 
ــردن يـا بلنـد كـردن  تنظيم كننده چند وجهي (2) را براي كوتاه ك
ــه داخـل درسـت  ميله فاصله چرخ ها بچرخانيد تا جاييكه انحراف ب

باشد .  
 

مهره هاي   قفلي  در  هر  دو  انتهاي  ميله   فاصله  چرخ ها  را تا 
Nm ١٧٦(.lbf. ft ١٣٠ ) محكم كنيد . تنظيمات گشتاور بعد از ٥٠ 

ساعت كار دوباره چك كنيد .  
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  TM190 و TM175

 
تنظيمات انحراف به داخل   ٩ – ٣  ميليمتر  

( ٠/٣٥ – ٠/١١ اينچ) 
 

ــهاي  براي  تنظيم انحراف  به  داخل ابتدا مهره قفلي  (3)  را  بر انت
داخلي ميله فاصله دو چرخ شل كنيد . دو پيچ اتصال (1) را برداريد 
تا تيوب ميله فاصله دو چرخ بچرخد . براي افزايش ميزان انحراف به 

داخل ميله فاصله دو چرخ بايد كشيده شود .  
 

  ٦٨-٥٤ Nm پس از تنظيم ، دو پيچ (1) را دوباره جاي  دهيد و تا
(.٥٠lbf. ft – ٤٠) آن ها را محكم كنيد . مهره قفلــي (3) را دوبـاره 

محكم كنيد و تنظيمات انحراف به داخل را مجددا بررسي نماييد .  
 

اگر تنظيمات انحراف به داخل نيازمند تغييرات عمده است ، هــر دو 
ميله كنترل فاصله دو چرخ بايد به ميزان مساوي حركت داده شوند 

تا اطمينان حاصل شود كه فرمان در مركز عمل مي كند .  
 

احتياط 
ــن شـوند كـه همـه اجـزاء فرمـان در وضعيـت  رانندگان بايد مطمئ
ــوب  مطمئن و رضايت بخش قرار دارند تا عملكرد مطلوب ايمن مطل

و هماهنگ با قوانين حاصل شود .  
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 ٩٧-٣

 
تنظيم فاصله دو چرخ جلو  

(چهارچرخ محرك)  
 

احتياط 
ــه بـه نيازمنديـهاي روشـنايي  تراكتور شما داراي چراغهايي است ك
هنگام كار يا حركت بر بزرگراههاي عمومي را پاسخ مي دهند . اگــر 
تنظيمات فاصله دو چرخ نسبت به اولين تنظيمــات كارخانـه توليـد 
ــن اسـت الزم باشـد چراغـها دوبـاره  كننده تغيير كرده است ، ممك
ـــي بــراي تطــابق بــا  تغييرمكـان داده شـوند يـا چراغـهاي كمك
نيازمنديهاي قانوني نصب شــوند . بـه عـالوه ، پيـش از حركـت در 
ــور از حداكـثر مـيزان  بزرگراه ، مطمئن شويد كه عرض نهايي تراكت

مجاز در كشور شما تجاوز نمي كند .  
 

ــگ چـرخ بـه  تنظيمات فلصله دو چرخ جلو تحت تاثير تغييرات رين
نسبت ديسك مركزي ، تغييرات رينگ و يا ديسك به نسبت تــوپـي 

اكسل و يا تغييرات داخلي چرخها قرار دارد .  
 

احتياط 
چرخهاي تراكتور بسيار سنگين اند . آنها را با احتياط حمل كنيـد و 
ــون  مطمئن  شويد كه  در  صورتي كه  آنها  را  انبار كرده ايد  واژگ

نمي شوند و موجب وارد آمدن جراحات نمي گردند .  
 

سه طرح مختلف ديسك مركزي بنا به اندازه تــاير و مـدل تراكتـور 
وجود دارد . ديسك هاي مركزي نشان داده شده ، به شرح زيرند :  

ديسك مركزي چهارگوش – فاصله متغير (نوع اول)  
ديسك مركزي مدور – فاصله متغير (نوع دوم) 
ديسك مركزي مدور – فاصله ثابت (نوع سوم) 

 
نوع ديسك مركزي نصب شده ، تنظيمات چرخ را  تحت  تاثير قـرار 
مي دهد . نوع ديسك مركزي را كه بر چرخهاي تراكتور شما نصــب 
شده شناسايي كنيد ، سپس به جدول بعد و شكل 199 رجوع كنيد 
ــك را كـه بـراي حصـول تنظيمـات  تا جايگيري رينگ چرخ و ديس

مطلوب فاصله چرخ ها مورد نياز است ، ببينيد .  
 

توجـه : چرخـــهاي داراي فاصلــه متغــير (نــوع اول و دوم) در 
تراكتورهاي داراي گيربكس Km/h ٥٠ موجود نيستند .  
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 ٩٨-٣

 
اخطار 

در صورتي كه وجود چرخ جلويي تراكتور چهار چرخ محرك بر يـك 
ــا  تكيه گاه محكم شده باشد ، هرگز سعي نكنيد چرخ را بچرخانيد ي
به موتور استارت بزنيد . اين مي تواند موجب حركت چرخهاي عقب 
و در نتيجه سقوط تراكتور از پايه شود . چرخها بايد هميشه طــوري 

محكم شوند كه تايرها فقط از زمين فاصله داشته باشند .  
 
 

ــپ و راسـت ، مطمئـن  توجه : هنگام تعويض قطعات چرخهاي چ
شويد كه بخش ’V‘ شكل باالي آج تاير به سمت مسير حركت روبه 

جلو قراردارد .  
 

تراكتورهاي داراي محــرك چـرخ جلـو داراي قطعـات ثـابت اكسـل 
هستند. بهرحال عرض فاصله چــرخ هـا كـامال توسـط تغيـير دادن 
ــبت بـه  رينگ چرخ به نسبت صفحه مركزي ، رينگ و يا صفحه نس
توپي اكسل يا با تعويض هر دو چرخ جلو قابل تنظيم است . (عرض 

فاصله ميان مركز هر تاير بر زمين مسطح مي باشد)  
 

تصاوير تقسيم بندي شــده ذيـل ، رينـگ چـرخ و وضعيـت صفحـه 
ــون  فاصلـه بيـن  (ديسك) را به  نسبت توپي  در  تنظيمات  گوناگ
چرخ ها  نشان  مي دهند . فاصلــه عـرض هـاي مختلـف فاصلـه دو 

چرخ به شرح زيرند :  
 

تنظيمات فاصله دو چرخ  
رينگ قابل تنظيم (نوع اول و دوم) 

 

تنظيمات عرض فاصله دو چرخ 
A ١٥٥٢ ميليمتر (٦١/١ اينچ) 

B ١٦٦٤ ميليمتر (٦٥/٥ اينچ) 

C ١٧٥٨ ميليمتر (٦٩/٢ اينچ) 

D ١٨٦٩ ميليمتر  (٧٣/٦ اينچ) 

E ١٩٥٢ ميليمتر (٧٦/٩ اينچ) 

F ٢٠٦٤ ميليمتر (٨١/٣ اينچ) 

G ٢١٥٨ ميليمتر (٨٥/٠ اينچ) 

H ٢٢٦٩ ميليمتر  (٨٩/٣ اينچ) 

 

ــكل  185 ، صـوري  توجه :  مقادير  عرض  فاصله دو چرخ  در  ش
ــدازه   تـاير  تغيـير  هستند  و تا٢٥ ميليمتر (١ اينچ)  بر  اساس  ان

مي كنند .  
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٩٩-٣

 
اخطار 

هرگز با رينگ  يا  ديسك شل و با تراكتــور كـار نكنيـد .  هميشـه 
ــه شـده محكـم  مهره ها را تا گشتاور تعيين شده و در فواصل توصي
كنيد . مالكين بايد مطمئن شوند كه همه اجزاء فرمان در وضعيــت 
ايمن و مطلوب قرار دارند تا كار ايمن و مطــابق بـا قوانيـن تضميـن 

شود .  
 

هنگام نصب دوباره يا تنظيم يك چرخ ، پيچ ها را مطابق با گشــتاور 
زير محكم كنيد سپس پس از طي مسافتي معادل ٢٠٠ يـارد (١٨٠ 
ميليمتر) بعد از يك ساعت و٨ ساعت كار ، و پس از آن ، در هــر٥٠ 

ساعت نوبت سرويس آن را دوباره چك كنيد :  
 

 (١٥٥ lbf. ft.) ٢١٠Nm              صفحه به مهره هاي توپي
      (١٧٧ lbf. ft.) ٢٤٠Nm صفحه به مهره هاي رينگ

 
توجه : اگر تراكتور شما مجهز به گلگير جلو است ، مطمئن شويد 
كه فاصله مناسب تحـت هـر شـرايط كـاري  وجـود  دارد . متوقـف 
كننده هاي فرمان يا مكان گلگير را در صورت لزوم تنظيم كنيد .  

 

ـا  مهم : در تنظيمات فاصله چرخ كم عرض تر ، امكان تصادم تاير ي
گلگير و تراكتور هنگامي كه هر چــهارچـرخ در وضعيـت قفـل قـرار 
ــل كـامال مفصلـدار باشـد. بـراي  دارند وجود دارد ، بويژه وقتي اكس
اجتناب از اين امر ، گلگيرها و يا متوقف كننده هاي فرمان را تنظيم 

كنيد .  
 

نقاط حد فرمان  
 

دو نقطه حد فرمان در اكسل ، در انتهاي هر سر وجود دارد . نقــاط 
ــادل  حد قابل تنظيم اند و بايد طوري تنظيم شوند كه فاصله اي مع
ــن تايرهـا و هـر بخشـي از تراكتـور در  ٢٠ ميليمتر (٠/٧٥ اينچ) بي
حالت قفل كامل به چپ يا راست در حالي كه اكسل كامال مفصلدار 

است ، وجود داشته باشد .  
 

ــده (2)  براي تنظيم ، مهره قفلي (1) را شل كنيد و پيچ متوقف كنن
ــا زاويـه فرمـان چرخـها  را بر خالف جهت عقربه ساعت بچرخانيد ت
ــه سـاعت بچرخـانيد تـا زاويـه فرمـان  كاهش يابد يا در جهت عقرب
افزوده شود . مهره قفلي را تا ١٥٠Nm (.lbf. ft ١١٠) محكم كنيد.  

 

ــويد كـه  توجه : پس از تنظيم هر دو نقاط حد فرمان ، مطمئن ش
ــل  فاصله مناسب ميان تايرها و هر بخشي از تراكتور در حاليكه اكس

كامال مفصلدار است ، وجود دارد .  
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١٠٠-٣

 
لرزه گير اكسل جلو  

 

لرزه گير اكسل در هر  دو  طرف  اكسل  نصب شده انـد . هـر لـرزه 
گير شامل يك صفحه (1) است كه در زير محافظ اكسل بوسـيله دو 
ــرزش  گيره همتراز ، سوكت و پيچ كالهك دار محكم شده است  . ل
ــي (2) پوسـته  اكسل موجب توقف صفحه و تماس آن با پيش آمدگ
ــي كنـد . وقتـي لـرزه  اكسل مي شود ، و از حركت آن جلوگيري م
گيرها در جاي خود هستند ، همان طور كه نشان داده شده اســت ، 

لرزش اكسل ٨٠ درجه است .  
 

ــل تـا ١٢٠  پيچ ها را درآوريد و لرزه گير را براي افزودن لرزش اكس
درجه  برداريد .  

 

توجه : اگر لرزه گيرها برداشته شده اند ، مطمئن شويد كه فاصله 
مناسب ميان تايرهاي جلو و هر بخشي از تراكتــور بـا اكسـل كـامال 

فاصله دارد .  
 

گلگيرهاي ديناميك جلو  
 

گلگيرهاي جانبي ديناميك جلو بــه همـراه چرخـهاي جلـو هنگـام 
راندن تراكتور مي چرخند .همچنانكه زاويه فرمان افزايش مي يابد ، 
اتصال زاويه چرخش گلگيرها را براي جلوگــيري از تداخـل بـا هـود 
تراكتور محدود مي كند در حاليكه به چرخها امكان مــي دهـد زيـر 
ــد . ايـن امـر منجـر  بـه چرخشـي  گلگير به حركت خود ادامه دهن
محكم تر مي شود كه در صورت وجود گلگيرهاي رايج ، خصوصا در 

تنظيمات كم عرض تر زنجير ممكن نمي بود .  
 

اين گلگيرهاي قابل تنظيم ، با اندازه هاي مختلف تاير و فاصله هاي 
مختلف دوچرخ  هستند ، به شرح زير :  

 

تنظيم جنبي  
حركت يك گلگير مــي توانـد افقـي ، بـه سـمت يـا دور از تراكتـور 
بوسيله تنظيم پيچ (1) در يك جفت ســوراخ جـايگزين بـر محـافظ 
گلگير (5) انجام شود . به عالوه سگدست محافظ (3) به اكسل جلــو 
ــا گـذاري مجـدد پيـچ هـا در  توسط چهار پيچ (2) متصل است . ج
مجموعه ديگري از سوراخ ها ، باعث حركــت جـانبي كـل مجموعـه 

گلگير مي شود .  
 

تنظيم عمودي  
گلگير مي تواند با جا گذاري پيچ ها (4) در سوراخهاي مناسب واقع 

بر محافظ گلگير (5)  در حالت عمودي حركت داده شود .  
 

ــويد كـه حداقـل ٦٠  ميليمـتر  توجه : پس از تنظيم ، مطمئن ش
ــر جزئـي از گلگـير يـا سـخت افـزار  (٢/٤ اينچ) فاصله بين تاير و ه

متصل به آن وجود دارد . همه پيچ هاي ثابت كننده را محكم كنيد.  
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١٠١-٣

 
همترازي چرخ جلو  

 

پس از تنظيم مجدد عرض فاصله دو چرخ ، چرخــهاي جلـو ممكـن 
ــراز كـردن داشـته باشـند . بـراي عملكـرد صحيـح ،  است نياز به ت
چرخهاي جلو بايد موازي يا داراي انحراف خفيفي به بيرون باشند .  

 
فاصله (1) ميان رينگ هاي چرخ بر ارتفاع توپي در جلوي چرخها را 

اندازه بگــيريد . هـر دو چـرخ جلـو  را  ١٨٠  درجـه  بچرخـانيد  و  
ــار در عقـب چرخـها (2) .  اندازه گيريها را دوباره انجام دهيد ، اين ب

اين كار از انحراف و درآمدن رينگ جلوگيري مي كند .  
 

ــتر (٠/٢٥ - ٠ اينـچ)  تنظيمات صحيح انحراف به بيرون ٦-٠ ميليم
ــگ هـاي جلـو  مي باشد ، براي مثال اندازه گيري انجام شده در رين
بايد با رينگ هاي عقب  يكسان  باشد  يا  مي تواند  تا  ٠/٢٥ اينــچ 

(٦ ميليمتر) بيشتر باشد .  
 

ــارج چـرخ جلـو الزم باشـد ، بـه  در صورتي كه تنظيم انحراف به خ
شيوه زير عمل كنيد :  

 
 

مهره خود قفل كننده (2) واقع بر انتهاي چپ ميله كنترل فاصله دو 
ــد و سـر ميلـه فاصلـه دو چـرخ(1) را  چرخ را برداشته ، دور بيندازي

بيرون بكشيد .  
 

مهره قفلي (3) را شل كنيد و سر ميله فاصله دو چرخ را به درون يا 
ــاد  بيرون آن فاصله دو چرخ بپيچانيد تا بنا به نياز طول آن كم يا زي

شود .  
 

سر ميلــه فاصلـه دو چـرخ را دوبـاره وارد كنيـد ، وقتـي تنظيمـات 
انحراف به خارج صحيح باشد ، آن را با يك مهره جديد خــود قفـل 

شونده محكم كنيد .  
 

مهره ها را بنا بر گشتاورهاي زير محكم كنيد  :  
 

مهره قفلي (3)   مدل      مهره خود قفل
       شونده (2)  

 ١٧٧ Nm     ٩٨ Nm            TM120,TM130

 (١٣٠ lbf. ft)  (٧٢ lbf.ft.)     TM140 و    
 

 ١٩٦ Nm    ١١٨ Nm      TM155,TM175

 (١٤٥ lbf.ft.) (٨٧ lbf.ft.)      TM190 و    
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١٠٢-٣

 
تعليق اكسل تراگاليد جلو  

 

ــار مصـرف كننـده  تعليق خود تراز كننده اكسل جلو كه بنا به اختي
قابل نصب بر سيســتم اسـت ، ثبـات كنـترل ، راحتـي و اصطكـاك  
بهبود  يافته اي  ايجاد مي كند . ترا گاليد هر بار كه تراكتور روشن 
 ١/٥km/hــا در سـرعتهاي زيـر مي شود خودبخود فعال مي شود ام

(MPH ٠/٩) كار نمي كند .  
 

هنگام كار در سرعتهاي تا  km/h ١٢ ( ٧/٤MPH) تعليـق اكسـل 
جلو در صورتي كه به آن نيازي نباشد قابل قفل كردن اســت . يـك 
چراغ  اخطار  در  سوئيچ نشان مي دهد كه قفل درگير شده است .  

 

براي قفل كردن سيستم تعليــق ، قسـمت بـاالي سـوييچ (1) را بـر 
ــد  ديواره سمت راست فشار دهيد . باالي سوييچ را دوباره فشار دهي

ــرعتهاي     بـاالي    تا   تعليق    دوباره    فعال    شود   .    در    س
 km/h ١٢ ( ٧/٤MPH) تعليق خودبخود فعال مي شود ، چــه قفـل 

باشد و چه نباشد . در چنين وضعيتي چراغ اخطار روشن مي ماند .  
 

ــده شـروع بـه  توجه : در صورتي كه چراغ اخطار سوييچ قفل كنن
ــي  در  سيسـتم  تعليـق  چشمك زدن كند ، نشاندهنده  نقصي  فن

مي باشد . با نمايندگي خود مشورت كنيد .  
 

مهم : متعادل كردن و تايرهــا را در  صفحـه  ١١٦-٣  ببينيـد  تـا 
ــو بـا تعليـق اكسـل جلـو را  نحوه  استفاده  از وزنه هاي انتهايي جل

مشاهده كنيد .  
 

اخطار 
ـار  روغن هيدروليك سيستم تعليق اكسل جلو با فشار بسيار پايين ك
مي كند . خروج روغن هيدروليك تحــت فشـار مـي توانـد موجـب 
مجروح شدن پوست و ايجاد جراحات جدي شــود . اشـخاص نـاوارد 
نبايد سعي در قطع هر لوله اي در جلوي سيستم هيدروليك اكســل 
ــه صدمـات و جراحـات  بكنند . ناديده گرفتن اين توصيه ها منجر ب

جدي مي شود . 
 

اخطار 
اگر نسبت دنده اي فعال شده است ، در حاليكه موتور  روشن  است  
ــاي اكسـل قـرار دارد ، عملكـرد خـود ترازكنـي  و تراكتور بر پايه ه
سيستم تعليق ممكن است باعث شود اكسل حركت را تصحيح كند 
ــظ ثبـات و تعـادل سيسـتم  (به باال و پايين حركت كند) . براي حف

تعليق بايد قفل شود .  
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١٠٣-٣

 
نصــب چرخــهاي  ROWCROP  ، چرخـــهاي  

محفظه اي و غيره به اكسل جلو  
 

توجه : ممكن است بخواهيد چرخهاي   Rowcrop ، محفظه اي و 
غيره را نصب كنيد ، كه بر توپي ها ، رينگ ها يا ديسك هاي چــرخ 
ــو  فعلي تراكتور ، پيچ يا چفت مي شوند . نصب چرخهاي دوگانه جل
در نيو هلند مجاز نيست . مالكين بايد همچنين بدانند كه تجهيزات 
ــي  چرخ ديگر توليدكنندگان توسط واحد مهندسي و آزمايشات عمل

زميني نيوهلند امتحان نشده است .  
 

ــر  جدول زير اطالعات چند جانبه اي در مورد چرخهاي نصب شده ب
اكسل هاي جلوي چهار چرخ محرك بدست مي دهد . همچنين بــه 

شكل 193 براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد .  
 
 

   TM140 تا TM 120 - جدول ابعاد چرخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TM120/TM130 TM140 اندازه تايرهاي اندازه چرخ 
قطر A                         اندازه  موجود 

ميليمتر(اينچ)        پيچ دوسر 
                                دنده (1) 

قطر B                      اندازه  
ميليمتر(اينچ)           پيچ (2) 

قطر A                  اندازه  
ميليمتر(اينچ)    پيچ دوسر  

                          دنده (1) 

قطر B                    اندازه  
ميليمتر(اينچ)          پيچ (2) 

 
 W12-24

 (TM120)
 ٢٤-١٤/٩ M16          (١٣/٠)٣٣٠ M16    (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢ -                     - -                   -

 W12-28 ٢٨-١٣/٦
 ٢٨-٣٨٠/٧٠
 ٢٨-١٤/٩

 ٢٨-٤٢٠/٧٠

 M16         (١٣/٠)٣٣٠ 
 M16     (٢٣/٨٦) ٦٠٦/٢

 -                     - 
 -                     -

 M16        (١٣/٠)٣٣٠
 M16        (١٣/٠)٣٣٠

 -                    -     
 -                    -     

 M16     (٢٣/٨٦) ٦٠٦/٢
 M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢

 DW12-28 ٢٨-١٤/٩ -                    - -                      - -                    - -                       -   
 W14L-28 ٢٨-٤٨٠/٦٥ M16          (١٣/٠)٣٣٠ M16     (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢ M16        (١٣/٠)٣٣٠ M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢
 W15L-28 ٢٨-١٦/٩

 ٢٨-٤٨٠/٧٠
 ٢٨-٥٤٠/٦٥

 
 -                      -

 
 -                     -

 
 M16        (١٣/٠)٣٣٠

 
 M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢

 W18L-28 ٢٨-٦٠٠/٦٥ -                      - -                       - -                    - -                        -   
 DW12-30 ٣٠-١٤/٩ M16         (١٣/٠)٣٣٠ M16     (٢٣/٨٦) ٦٠٦/٢ M16            (١٣/٠) M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢

 
 W15L-30

 ٣٠-١٦/٩
 ٣٠-٤٨٠/٧٠
 ٣٠-٥٤٠/٦٥

 
 -                      -

 
 -                        -

 
 -                    -

 
 -                       -    

 W12-34 ٣٤-١٤/٩ -                    - -                       - -                  - -                        -    
 DW10-38 ٣٨-٣٢٠/٨٥ M16        (١٣/٠) ٣٣٠ M16       (٣١/٠) ٧٨٧/٤ M16        (١٣/٠)٣٣٠ M16       (٣١/٠)٧٨٧/٤
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١٠٤-٣

 
نصب چرخهاي ROWCROP ، محفظه اي و غــيره بـر 

اكسل جلو (ادامه) 
 

توجه : تراكتورهاي  داراي  اكسل  جلوي  فرمان  سوپر ، هميشــه 
ــي جلـوي ٤٠٥ ميليمـتر (١٦/٠  اينـچ) صـرف نظـر از مـدل  با توپ

تراكتور نصب مي شوند .  
 

ــر  جدول زير اطالعات چند جانبه اي در مورد چرخهاي نصب شده ب
ــن بـه  اكسل  هاي جلوي چهار چرخ محرك ارائه مي دهد . همچني

تصوير 194 براي جزئيات بيشتر مراجعه كنيد .  
 
 

  TM 190 تا TM 155 – جدول ابعاد چرخ
 
 
 
 

 TM155 TM175/TM190 اندازه تايرهاي اندازه چرخ 
قطر A                         اندازه  موجود 

ميليمتر(اينچ)        پيچ دوسر 
                                دنده (1) 

قطر B                      اندازه  
ميليمتر(اينچ)           پيچ (2) 

قطر A                  اندازه  
ميليمتر(اينچ)    پيچ دوسر  

                          دنده (1) 

قطر B                    اندازه  
ميليمتر(اينچ)          پيچ (2) 

 
 W12-24

 (TM120)
 ٢٤-١٤/٩ -                      -    -                        -   -                     - -                   -

 
 

 W12-28

 ٢٨-١٣/٦
 ٢٨-٣٨٠/٧٠
 ٢٨-١٤/٩

 ٢٨-٤٢٠/٧٠

 -                     -   
 -                     -   

 M16          (١٦/٠)٤٠٥
 M16          (١٦/٠)٤٠٥

 -                        -  
 -                       -   

 M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢
 M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢

 -                     - 
 -                     -
 -                     -   
 -                      -  

 -                     -     
 -                     -     
 -                      -    
 -                      -    

 DW12-28 ٢٨-١٤/٩ M16          (١٦/٠)٤٠٥  M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢ -                    - -                       -   
 W14L-28 ٢٨-٤٨٠/٦٥ M16         (١٦/٠)٤٠٥ M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢ -                     -    -                       -   

 
 W15L-28

 ٢٨-١٦/٩
 ٢٨-٤٨٠/٧٠
 ٢٨-٥٤٠/٦٥

 
 M16          (١٦/٠)٤٠٥

 
 M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢

 
 M16      (١٦/٠)٤٠٥

 
 M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢

 W18L-28 ٢٨-٦٠٠/٦٥ -                      - -                       - M16        (١٦/٠)٤٠٥ M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢
 DW12-30 ٣٠-١٤/٩ M16          (١٦/٠)٤٠٥ M16     (٢٣/٨٦) ٦٠٦/٢ M16        (١٦/٠)٤٠٥ M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢

 
 W15L-30

 

 ٣٠-١٦/٩
 ٣٠-٤٨٠/٧٠
 ٣٠-٥٤٠/٦٥

 
 -                      -

 
 -                        -

 M16        (١٦/٠)٤٠٥ 
 M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢

 W12-34 ٣٤-١٤/٩ -                    - -                       - M16       (١٦/٠)٤٠٥ M16      (٢٣/٨٦)٦٠٦/٢
 DW10-38 ٣٨-٣٢٠/٨٥ M16          (١٦/٠)٤٠٥ M16       (٣١/٠) ٧٨٧/٤ M16       (١٦/٠)٤٠٥ M16      (٣١/٠)٧٨٧/٤
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١٠٥-٣

 
تنظيم فاصله چرخهاي عقب  

 

احتياط 
ــهاي  تراكتور شما داراي چراغهايي است كه بر طبق قوانين نيازمندي
ــهاي  عمومـي بـرآورده  روشنايي را هنگام كار يا حركت بر  بزرگراه
ــه توليـدي آن  مي كنند . اگر تنظيمات فاصله دو چرخ از حالت اولي
در كارخانه تغيير كرده باشد ، ممكن است نياز به جاگــذاري مجـدد 
چراغها يا نصب چراغهاي كمكي بــراي همـاهنگي بـا نيازمنديـهاي 
ــويد  قانوني باشد . به عالوه ، پيش از حركت در بزرگراه ، مطمئن ش
كه عرض كلي تراكتور از حداكثر ميزان مجاز در كشور شما متجـاوز 

نيست .  
 

ــگ چـرخ بـه  تنظيمات فاصله دو چرخ عقب تحت تاثيرتغييرات رين
ــل يـا  نسبت ديسك مركزي، رينگ و يا ديسك به نسبت توپي اكس

تغييرات ناشي از تعويض چرخهاي عقب مي باشد .  
 

احتياط 
چرخهاي تراكتور بسيار سنگين هستند . آنــها را بـا احتيـاط حمـل 
ــد ، مطمئـن شـويد كـه  كنيد  و در صورتيكه  آنها  را  انبار كرده اي

نمي توانند سقوط كنند و موجب ايجاد صدمات به افراد شوند .  
 

ــك هـاي مركـزي بـر اسـاس  توجه : چهار طرح مختلف براي ديس
ــزي روبـرو ،  اندازه تاير و مدل تراكتور وجود دارد . ديسك هاي مرك

به شرح زيرند :  
 

ديسك مركزي چهارگوش – فاصله متغير (نوع اول)  
ديسك مركزي مدور – فاصله متغير (نوع دوم) 
ديسك مركزي قابي – فاصله متغير (نوع سوم) 

ديسك مركزي مدور – فاصله ثابت (نوع چهارم) 
 

ــرخ را تحـت  نوع ديسك مركزي نصب شده ، تنظيمات فاصله دو چ
ــب شـده بـر تراكتـور  الشعاع قرار مي دهد . نوع ديسك مركزي نص
خود را شناسايي كنيد ، سپس به جدول بعــد و شـكل 199 رجـوع 
ــرخ و ديسـك را كـه الزمـه ، ايجـاد  كنيد تا موقعيت هاي رينگ چ

تنظيمات فاصله دو چرخ مي باشد ، ببينيد .  
 

اخطار 
هرگز با رينگ يا ديسك شل با تراكتور كار نكنيد . هميشه مهره ها 

را تا گشتاور تعيين شده و در فواصل توصيه شده محكم كنيد .  
 

توجه : چرخهاي داراي فاصله متغير (نوع ٢،١و٣) در تراكتورهــاي 
داراي گيربكسKm/h ٥٠  موجود نيست .  

 

1
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١٠٦-٣

 
تصاوير چند قسمتي آورده شده ، رينگ چرخ و ديسك را در وضعيت هاي 
ــه دو چـرخ نشـان  مختلف به نسبت توپي چرخ در تنظيمات مختلف فاصل

مي دهند .  
 

مهم : هنگام تعويض قطعات چرخ سمت راست و چپ ، مطمئــن شـويد 
كه شكاف ’V‘ شكل آج تاير به سمت حركت به جلو قرار دارد .  

 

هنگام نصب مجدد يا تنظيم يك چرخ ، پيچ ها را بر اســاس گشـتاورهاي 
داده شده محكم كنيد و پس از٢٠٠ ميليمــتر (١٨٠ يـارد) رانـدن ، يـك 
ــا تراكتـور ، و در نـهايت پـس از ٥٠ سـاعت در  ساعت و يا ٨ ساعت كار ب

اولين نوبت سرويس آنهارا بازرسي كنيد:  
 

 (١٩٠ lbf.ft)٢٦٠ Nm           (پيچ ٨) ديسك عقب به مهره هاي توپي
(١٨٤ lbf.ft)٢٥٠ Nm   (پيـچ ١٠) ــهره هـاي تـوپـي ديسك عقب به م

  
ديسك عقب به مهره هاي رينگ  

  (١٨٤ lbf.ft.)٢٥٠ Nm       M16 مهره هاي    
 

تنظيمات فاصله دو چرخ  
 

رينگ قابل تنظيم (انواع٢،١ و٣)  
 

ديسكهاي نوع ٢،١ و ٣ 
شكلهاي 195,196 و 197  

تنظيمات فاصله دو چرخ  
شكل 199 

A ١٥٣٠ ميليمتر (٦٠/٠ اينچ) 

B ١٦٣٠ ميليمتر (٦٤/٠ اينچ) 

C ١٧٣٠ ميليمتر (٦٨/٠ اينچ) 

D ١٨٣٠ ميليمتر (٧٢/٠ اينچ) 

E ١٩٣٠ ميليمتر (٧٦/٠ اينچ) 

F ٢٠٣٠ ميليمتر (٨٠/٠اينچ) 

G ٢١٣٠ ميليمتر (٨٤/٠ اينچ) 

H ٢٢٣٠ ميليمتر  (٨٨/٠ اينچ) 
 

ــه دو چـرخ در شـكل 199 صـوري هسـتند  و  توجه : عرض هاي فاصل
ممكن است با آنچه نشان داده شـده اسـت بـر اسـاس نـوع و انـدازه تـاير 

متفاوت باشند .  
 

ــل حفـظ  توجه : در اندازه هاي بزرگ تاير ، تنظيمات كم عرض تر بدلي
حداقل فاصله ميان تاير و گلگيرها يا تجهيزات قابل حصول نيست . ابعــاد 
نشان داده شده در جدول مربوط به شكل 199 صوري هستند و بايد فقط 
ــر اسـاس نـوع  به عنوان راهنما استفاده شوند . تنظيمات فاصله دو چرخ ب

چرخ و اندازه تاير متفاوت است .  
 

رينگ ثابت (نوع 4) 
حداقل تنظيم چرخ معادل حدودا ٥٠ ميليمتر  (٢/٠  اينچ) در هر طرف ، 

با عوض كردن قطعات چرخ  بدست مي آيد .  
 

A

B

C

D

E

F

G

H
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١٠٧-٣

 
 ،  ROWCROP ،  ـــهاي  دوتــايي نصـب  چرخ

محفظه اي و غيره به اكسل فالنژي عقب  
 

 ، Rowcrop ، ـه : ممكـن اسـت بخواهيـد چرخـهاي دوتـايي توج
ــا  محفظه اي و غيره را وصل كنيد كه بر توپي هاي چرخ ، ديسك ي
ــي شـوند . مـالكين بـايد  رينگ هاي موجود تراكتور پيچ يا چفت م
ــد و  بدانند كه چنين تجهيزاتي براي چرخها توسط مهندسي نيوهلن
ــده انـد . چرخـهاي دوتـايي  آزمايشات عملي مربوطه محك زده نش
براي نصب بر اكسل ميله اي موجودند . صفحه ١١٤-٣ را ببينيد .  

 

جدول ذيل اطالعات گسترده اي در مورد چرخهاي نصب شــده بـه 
اكسل عقب نوع فالنژي به دست مي دهد .همچنين به تصويـر ٢٠٠ 

براي جزئيات بيشتر رجوع كنيد .  
 

 TM 155 تا TM 120 – جدول ابعاد چرخ
 

 TM120/TM130
(با اكسل فالنژي) 

 TM140/TM155
(بااكسل فالنژي) 

اندازه تايرهاي اندازه چرخ 
موجود 

قطر A                         اندازه  
ميليمتر(اينچ)        پيچ دوسر 
                                دنده (1) 

قطر B                      اندازه  
ميليمتر(اينچ)           پيچ (2) 

قطر A                  اندازه  
ميليمتر(اينچ)    پيچ دوسر  

                          دنده (1) 

قطر B                    اندازه  
ميليمتر(اينچ)          پيچ (2) 

 
 DW15-34 ٣٤-١٨/٤ M18        (٨/٠)٢٠٣/٢  -                     -    -                        -   

 
                  -    

 -

 ٣٨-١٦/٩
 ٣٨-١٨/٤

 ٣٨-٤٨٠/٧٠
 ٣٨-٥٢٠/٧٠

 
 M18       (٨/٠) ٢٠٣/٢

 
 M16       (٣١/٠)٧٨٧/٤

 
 -                     -    

 
 -                        -    

 DW18L-38 ٣٨-٦٠٠/٦٥ M18        (٨/٠) ٢٠٣/٢ M16      (٣١/٠) ٧٨٧/٤ -                    - -                       -   
 DW15L-38 ٣٨-٥٢٠/٧٥

 ٣٨-١٨/٤
        

 -                       -    
        

 -                       -    
 M18      (١٠/٨٢)٢٧٥ M16       (٣١/٠)٧٨٧/٤

 
 DW18L-38

 ٣٨-٦٠٠/٦٥
 ٣٨-٢٠/٨

 ٣٨-٥٨٠/٧٠
 ٣٨-٦٥٠/٦٥

 
 

 -                       -    

 
 

 -                         -  

 
 M18     (١٠/٨٢)٢٧٥

 
 M16      (٣١/٠)٧٨٧/٤

 DW16L-42 ٤٢-١٨/٤ -                      - -                       -   M18     (١٠/٨٢) ٢٧٥ M16      (٣١/٠)٧٨٧/٤
 DW12-46 ٤٦-١٤/٩ -                      -     -                       -   M18     (١٠/٨٢) ٢٧٥ M16        (٣١/٠)٧٨٧/٤
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108-3 

 
 ، محفظـه ای     ROWCROPنصب چرخهای دوتایی ،     

  و غیره بر اکسل میله ای عقب

 ،  Rowcropممکن اسـت بخواهیـد چرخهـای دوتـایی ،            :توجه  
محفظه ای و غیره را که بر تـوپی هـا ، دیسـک هـا و رینـگ هـای                     
. موجود تراکتور پیچ یا چفت مـی شـوند بـر ماشـین نصـب کنیـد                  

زاتی بـرای چـرخ توسـط       باید بدانند که چنین تجهی    تراکتور  مالکین  
. مهندسی نیو هلند و آزمایشات عملی مربوطه محک زده نشده انـد           

صـفحه  . چرخهای دوتایی برای نصب بر اکسـل میلـه ای موجودنـد       
 .  را ببینید 114-3
 چرخهایی که به اکسل     ل ذیل اطالعات چند جانبه ای در مورد       جدو

 201ل همچنین به شک  . نوع میله ای نصب می شوند ارائه می دهد          
 . جهت جزئیات بیشتر رجوع کنید 

  TM 190 تا TM 120 –جدول ابعاد چرخ 
 

TM120/TM130 
 )با اکسل میله ای(

TM140/TM155 
 )با اکسل میله ای(

TM175/TM190 
 )با اکسل میله ای(

 های تایراندازه اندازه چرخ
 موجود

اندازه 
پیچ 

دوسر 
  (1)دنده 

      Aقطر 
 میلیمتر

  

 اندازه 
 (2)پیچ 

 Bقطر 
 میلیمتر 

اندازه پیچ 
  (1)دوسر  

        Aقطر 
 میلیمتر

  

 اندازه 
 (2)پیچ 

 Bقطر 
 میلیمتر 

اندازه 
پیچ 

دوسر  
(1)  

      Aقطر 
 میلیمتر

  

 اندازه 
 (2)پیچ 

 Bقطر 
میلیمتر 

DW15L-38 38-9/16 M18 275 M16 4/787 - - - - - - - - 
- - - - DW15L-38 38-4/18 

38-70/520 
M18 275 M16 4/787 M18 275 M16 4/787 

- - - - 
- - - - M18 275 M16 4/787 M22 355 M16 4/787  

 
DW18L-38 

38-8/20 
38-65/600 
38-70/580 
38-65/650 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
M18 

 
275 

 
M16 

 
4/787 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

DW16L-42 42-4/18 - - - - M18 275 M16 4/787 M22 355 M16 4/787 
DW18L-42 42-8/20 - - - - - - - - M22 355 M16 4/787 

DW12-46 46-9/14 M18 275 M16 4/787 M18 275 M16 4/787 M22 355 M16 4/787 
DW16-46 46-4/18 - - - - - - - - M22 355 M16 4/787 
DW10-54 54-90/320 M18 275 M16 4/787 M18 275 M16 0/950 M22 355 M16 0/950 

TM120/TM130 
 )با اکسل میله ای(

TM140/TM155 
 )با اکسل میله ای(

TM175/TM190 
 )با اکسل میله ای(

 هایر تایاندازه اندازه چرخ
 موجود

اندازه 
پیچ 

دوسر 
  (1)دنده 

      Aقطر 
 میلیمتر

  

 اندازه 
 (2)پیچ 

 B قطر
 میلیمتر 

اندازه پیچ 
  (1)دوسر  

        Aقطر 
 میلیمتر

  

 اندازه 
 (2)پیچ 

 Bقطر 
 میلیمتر 

اندازه 
پیچ 

دوسر  
(1)  

      Aقطر 
 میلیمتر

  

 اندازه 
 (2)پیچ 

 Bقطر 
میلیمتر 

DW15L-38 38-9/16 M18 82/10 M16 0/31 - - - - - - - - 
- - - - DW15L-38 38-4/18 

38-70/520 
M18 82/10 M16 0/31 M18 82/10 M16 0/31 

- - - - 
- - - - M18 82/10 M16 0/31 M22 18/13 M16 0/31  

DW18L-38 
38-8/20 
38-65/600 
38-70/580 
38-65/650 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
M18 

 
82/10 

 
M16 

0/31  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

DW16L-42 42-4/18 - - - - M18 82/10 M16 0/31 M22 18/13 M16 0/31 
DW18L-42 42-8/20 - - - - - - - - M22 18/13 M16 0/31 

DW12-46 46-9/14 M18 82/10 M16 0/31 M18 82/10 M16 0/31 M22 18/13 M16 0/31 
DW16-46 46-4/18 - - - - - - - - M22 18/13 M16 0/31 
DW10-54 54-90/320 M18 82/10 M16 0/31 M18 82/10 M16 4/37 M22 18/13 M16 4/37 
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١٠٩-٣

 

اكسل ميله اي  
(در صورتيكه نصب شده باشد) 

 

احتياط 
تراكتور شما مجهز به چراغهايي است كه  مطابق  قوانين تعبيه شده اند تا 
ــت در بـزرگراهـهاي عمومـي اسـتفاده شـوند . اگـر  در هنگام كار يا حرك
ــيركند،  تنظيمات فاصله دو چرخ از آنچه در كارخانه تنظيم شده است تغي
ممكن است به تنظيم و جاي گذاري مجــدد چراغـها يـا نصـب چراغـهاي 
كمكي نياز باشد تا با نيازمنديهاي قانوني هماهنگ شود . به عالوه ، پيــش 

از حركت بر جاده ، مطمئن شويد كه عــرض نـهايي تراكتـور  از حداكـثر  
مجاز  در كشور  شما تجاوز نمي كند .  

 
مقدمه 

ــزي  تراكتورهاي مجهز به اكسل ميله اي مي توانند داراي يك ديسك مرك
ــند كـه بـر يـك تـوپـي آهنـي  فوالدي يا ريخته شده (2) شكل 202 باش
ــه اي (1) پيـج شـده اسـت .  ريختگي (3) سوار است . توپي به اكسل ميل
ــش يـك پـارچـه ديسـك را  توپي ، با يك ديسك مركزي ريخته شده بخ

تشكيل مي دهد .  
 

ــير (انـواع ٢،١يـا ٣) در تراكتورهـاي  توجه : چرخهاي داراي فاصله متغ
داراي گيربكسKm/h ٥٠ موجود نيستند .  

 

توجه : در مدلهاي TM120 تا TM155 از چــرخ پيـچ دوسـر ٨ بـراي 
ــهاي TM175 و TM190 از پيـچ  نصب توپي استفاده شده است و در مدل

دوسر ١٠ .  
سه اندازه اكسل ميله اي موجود است ٢٤٩٠ ميليمــتر(٩٨ اينـچ) ،٢٨٤٥ 
ميليمتر (١١٢ اينچ) و٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩ اينچ) .پس از بازكردن توپي ، 
ــخصي از عـرض  مي توان چرخ را در طول ميله حركت داد تا محدوده مش
فاصله دو چرخ بدست آيد . حداكثر محــدوده ممكـن ١٩٠ ميليمـتر (٧/٥ 
اينچ)  در  هر چرخ  يــا ٣٨٠  ميليمـتر (١٥ اينـچ) بـا اكسـل ٩٨ اينچـي 
ــر اكسـل ١١٢  اينچـي نصـب شـود ، محـدوده تـا ٧٣٥  ممكن است . اگ
ــي تـا ٩١٤ ميليمـتر (٣٦ اينـچ)  ميليمتر (٢٩ اينچ) و با اكسل ١١٩ اينچ

درنهايت افزوده مي شود.  
 

ــل هـاي عقبـي ١١٢ و ١١٩  توجه : چرخهاي دوتايي فقط بايد به اكس
اينچي نصب شوند .  

ــي / چـرخ  تنظيم عرض فاصله دو چرخ تحت تأثير حركت كل قطعات توپ
به رو يا خارج شفت اكسل مي باشد . حركــت دادن چـرخ بـه داخـل (بـه 
سمت تراكتور) عرض فاصله دو چرخ را كاهش خواهــد داد . حركـت دادن 
چرخ به خارج عرض فاصله دو چرخ را افزايش مي دهــد . بـه عـالوه ، جـا 
انداختن دوباره رينگ چرخ در ديسك مركزي يــا رينـگ واقـع بـر تـوپـي 
اكسل يا تعويض چرخهاي  عقب ، محدوده  وسيع تري  بدست مي دهد .  
چرخهاي تراكتور بسيار سنگين هستند بنابراين توصيه مي شود كه آنها را 
براي جا انداختن رينگهاي روي ديسك برنداريد مگر آنكه تنظيمات فاصله 

دو چرخ مورد نياز خارج از محدوده لغزش اكسل ميله اي باشد .  
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١١٠-٣

 
حركت دادن يك چرخ بر شفت اكسل  

 

چرخهاي جلو را قفل كنيد و اكسل عقب را جك بزنيد و محكم كنيد .  
تنظيم اندازه هاي فاصله دو چرخ با لغزاندن كل مجموعه توپي / چــرخ بـر 

شفت اكسل حاصل مي شود .  
 

ــكل 203 را  تـا  حـدود ٠/٥ اينـچ (١٢  دو  پيچ  گوه اي  مركزي (1)  ش
ميليمتر) شل كنيد . چهار پيچ گوه اي بيروني (2) را برداريد .  

 

پيش  از آنكه پيچهاي بيروني گــوه اي (1) را روغنكـاري و نصـب كنيـد ، 
(شكل 204) رزوه ها و سوراخهاي آج دار داخل گوه ها را پاك كنيد . اين 
پيچها به عنوان پيچهاي جك براي جا افتادن در گوه ها استفاده ميشوند . 
پيچهاي جك را به يك اندازه محكم كنيد تا جائيكه گوه ها بر شفت شــل 
شوند . مجموعه چرخ اكنون آزاد است تا به داخل يا خارج بر شفت اكسل 

بچرخد .  
 

ــتر از ( ٤٠٧Nm) ٣٠٠ft.-lbs در پيچـهاي جـك  مهم : از گشتاور بيش
ــد  استفاده نكنيد . استفاده از روغن ميان گوه و شفت اكسل مي تواند مفي
باشد . اگر به مشكلي برخورديد ، يك محافظ شفت بر انتهاي شفت اكسل 

بگذاريد و با يك چكش برآن بكوبيد تا به گوه شوك وارد شده ، آزاد شود.  
 

اخطار 
اقدامـات پيشـگيرانه مناسـب را شـامل اسـتفاده از عينـك ايمنـي بـــراي 

محافظت در برابر پرش احتمالي قطعات فلز به عمل آوريد .  
 

چرخ را در وضعيت مطلوب بر شفت قرار دهيد . پيچهاي جك را برداريد و 
آنها را در سوراخهاي خارجي (2) شكل 189 جا بيندازيد .  

 

ــم  هر شش پيچ گوه اي باقيمانده را باگشتاور Nm ٦٨(ft.-lbs  ٥٠) محك
كنيد تا جائيكه گشتاور نهايي حاصل شود .  

 (٢٢١ft.lbs.) ٣٠٠Nm TM120-TM155
 (٣٦٩  ft.lbs) ٥٠٠Nm TM175/TM190

 

مهم : پيچهاي گوه اي بايد يكسان محكم شوند .  
 

ــد ، در حـالي كـه  مطمئـن   عمليات مزبور  را  بر  ديگر چرخها تكرار كني
مي شويد كه هر دو چرخ عقب فاصله يكساني از انتــهاي شـفتهاي اكسـل 

دارند .  
توجه : گشتاور هر شش پيچ گوه اي باقيمانده را در هر دو چرخ پس از 
ــا ٢٠٠ يـارد(١٨٠ ميليمـتر) ، پـس از يـك سـاعت و ١٠  راندن تراكتور ت

ساعت كار و پس از آن در اولين سرويس ٥٠  ساعته بازرسي كنيد .  
 

اخطار 
ــا  هرگز تراكتور را با رينگ شل يا ديسك شل نرانيد . هميشه مهره ها را ت

گشتاور معين شده و در فواصل سرويس توصيه شده محكم كنيد .  
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 ١١١-٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت دادن چرخـها بـه  توجه : با تايرهاي داراي عرض بيشتر ، حرك
محدوده كم عرض تر بدليل حفظ فاصله ميان تاير و گلگيرها ممكن 

نيست . 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه : مقادير عرض رو دو چرخ در تصوير 205 صــوري هسـتند و 
ممكن است بر حسب چرخ و اندازه تاير تغيير كنند .  

 
 

تنظيم چرخ  
تصاوير چند قسمتي نشان داده شده در اشكال 205,206 و 207 ، وضعيت رينگ و ديسك چرخ را در تنظيمات مختلف فاصله دو چــرخ نشـان
مي دهد. اينها حداقل و حداكثر ميزان قابل تنظيم در حالتي كه هر دو مجموعه چرخ كامل به داخل (به سمت تراكتور) و مجموعه چرخ كامل

به خارج (دور از تراكتور) چرخيده اند ، مي باشند .  

تنظيم زنجير 
اكسل ٢٤٩٠ ميليمتر (٩٨ اينچ) 

١٨٣٠ – ١٥٢٤ ميليمتر  (٧٢-٦٠  اينچ) 

اكسل ٢٨٤٥ ميليمتر (١١٢ اينچ) 
٢١٨٠ – ١٥٢٤ ميليمتر  (٨٦-٦٠  اينچ) 

اكسل ٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩ اينچ) 
٢٣٨٨ – ١٥٢٤ ميليمتر  (٩٤-٦٠  اينچ) 

اكسل٢٤٩٠ ميليمتر (٩٨ اينچ) 
٢٠٣٠-١٧٢٧ ميليمتر  (٨٠-٦٨  اينچ) 

اكسل٢٨٤٥ ميليمتر ( ١١٢ اينچ) 
٢٣٨٨ – ١٧٢٧ ميليمتر  (٩٤-٦٨  اينچ) 

اكسل٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩  اينچ) 
٢٥٩٠ – ١٧٢٧ ميليمتر  (١٠٢ – ٦٨  اينچ) 

اكسل٢٤٩٠ ميليمتر (٩٨ اينچ) 
٢٢٣٥ – ١٩٣٠ ميليمتر  (٨٨-٧٦  اينچ) 

اكسل٢٨٤٥ ميليمتر (١١٢  اينچ) 
٢٥٤٠ – ١٩٣٠ ميليمتر  (١٠٠ – ٧٦  اينچ) 

اكسل٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩ اينچ) 
٢٧٤٤ – ١٩٣٠ ميليمتر  (١٠٨ - ٧٦ اينچ) 

اكسل ٢٤٩٠ ميليمتر  (٩٨  اينچ) 
٢٤٣٨ – ٢١٣٣ ميليمتر  (٩٦-٨٤  اينچ) 

اكسل٢٨٤٥ ميليمتر (١١٢ اينچ) 
٢٧٩٤ – ٢١٣٣ ميليمتر  (١١٠-٨٤  اينچ) 

اكسل٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩ اينچ) 
٢٩٩٨ – ٢١٣٣ ميليمتر  (١١٨-٨٤ اينچ) 

 

چرخهاي داراي ديسك مركزي فوالدي ، پيچ شده بر فالنج رينگ

وضعيت رينگ و ديسك

 205

www.cargeek.irبخش ٣ - كار بر روي زمين 

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
١١٢-٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه : با تايرهاي بزرگتر ، حركت دادن چرخها به عرض كم تر به 
دليل حفظ فاصله الزم ميان تاير و گلگيرها ممكن نيست .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــر 205 صـوري  توجه : مقادير عرض فاصله دو چرخ آمده در تصوي
هستند و بنا به چرخ و اندازه تاير تغيير مي كنند .  

 
 

تنظيم رد دو چرخ 
اكسل ٢٤٩٠ ميليمتر (٩٨ اينچ) 

٢١٣٣ – ١٥٢٤ ميليمتر  (٨٤-٧٢  اينچ) 

اكسل ٢٨٤٥ ميليمتر  (١١٢ اينچ) 
٢٤٨٩ – ١٥٢٤ ميليمتر  (٩٨-٧٢ اينچ) 

اكسل٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩ اينچ) 
٢٦٦٧ – ١٥٢٤ ميليمتر  (١٠٥-٦٠  اينچ)  

اكسل ٢٤٩٠ ميليمتر  (٩٨  اينچ) 
٢٢٣٥ – ١٦٢٥ ميليمتر  (٨٨-٧٦ اينچ) 

اكسل٢٨٤٥ ميليمتر (١١٢ اينچ) 
 ٢٥٩٠ – ١٦٢٥ ميليمتر  (١٠٢-٦٤  اينچ) 

اكسل٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩ اينچ) 
٢٧٩٤ – ١٦٢٥ ميليمتر  (١١٠-٦٤  اينچ) 

چرخهاي داراي ديسك مركزي فوالدي ، جوش داده شده بر فالنج رينگ 

وضعيت رينگ و ديسك
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١١٣-٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـه : مقـادير عـرض رد دو چـرخ آمـده در جـدول شـكل 207  توج
صوري هستند و ممكن است بر اساس چرخ و اندازه تايرتغييركنند.  

 

توجه : با چرخهاي بزرگتر ، حركت دادن چــرخ بـه محـدوده كـم 
عرض تر ، بدليل حفظ فاصله معين ميان تايروگلگير ممكن نيست.  

 

ــپ و راسـت ، مطمئـن  مهم : هنگام تعويض مجموعه چرخهاي چ
شويد كه قسمت V شكل بــاالي آج تـاير در امتـداد مسـير حركـت 

ماشين رو به جلو قرار دارد .  
 

احتياط 
چرخهاي تراكتور بسيار سنگين اند . آنها را با احتياط حمل كنيـد و 
مطمئن شويد كه هنگام انبار شدن ، سقوط نمي كنند تا باعث وارد 

آمدن جراحات شوند .  
 

اخطار 
هرگز تراكتور را با ديسك يا رينــگ چـرخ  شـل  نرانيـد . هميشـه  
مهره ها را تا گشتاور معين و در فواصل سرويس دهي توصيه شــده 

محكم كنيد .  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هنگام نصب دوباره يا تنظيم يك چرخ ، پيچ ها را بنابر گشتاور ذيل 
محكم كنيد سپس پس از ٢٠٠ يارد (١٨٠ ميليمتر)راندن ، پــس از 
ــاعته  يك ساعت ، و٨ ساعت كار و پس از اولين نوبت سرويس٥٠ س

آنها را بازديد كنيد :  
 
 

مهره هاي ديسك به توپي  
 (١٩٠lbf.ft.) ٢٦٠Nm  چرخهاي داراي پيچ دوسر٨ ، با ديسك فوالدي
 (١٨٤lbf.ft.) ٢٥٠Nm       چرخهاي داراي پيچ دوسر ، ديسك فوالدي

 
مهره هاي ديسك به رينگ  

 (١٨٤ lbf.ft.)٢٥٠ Nm                  چرخهاي داراي ديسك ريختگي
 

مهره هاي ديسك به رينگ  
چرخهاي داراي ديسك فوالدي 

  (١٨٤ lbf.ft.) ٢٥٠Nm  M16 مهره هاي
 

تنظيم رد دوچرخ 
اكسل٢٤٩٠ ميليمتر  (٩٨ اينچ) 

١٨٨٠ – ١٥٢٤ ميليمتر  (٧٤-٦٠  اينچ) 

اكسل ٢٨٤٥ ميليمتر (١١٢  اينچ) 
٢٢٣٥ – ١٥٢٤ ميليمتر  (٨٨-٦٠  اينچ) 

اكسل ٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩  اينچ) 
٢٤٣٨ – ١٥٢٤ ميليمتر  (٩٦-٦٠  اينچ)  

اكسل٢٤٩٠ ميليمتر (٩٨ اينچ) 
٢٢٨٦ – ١٩٣٠ ميليمتر  (٩٠-٧٦  اينچ) 

اكسل ٢٨٤٥ ميليمتر (١١٢  اينچ) 
 ٢٦٤١ – ١٩٣٠ ميليمتر  (١٠٤-٧٦  اينچ) 

اكسل ٣٠٢٢ ميليمتر (١١٩ اينچ) 
٢٨٤٤ – ١٩٣٠ ميليمتر  (١١٢-٧٦  اينچ) 

چرخهاي داراي ديسك مركزي ريختگي

وضعيت ديسك و رينگ
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١١٤-٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چرخهاي عقب دوتايي 
(در صورت وجود) 

 
چرخهاي عقب دوتــايي بـه عنـوان تسـهيالت توليـدي كارخانـه يـا 
نمايندگي نصب شده و موجودند ، و  به  همراه اكسل هاي ميلـه اي 
٣٠٢٢ ميليمـتر (١١٩ اينچـي) و ٢٨٤٥ ميليمـتر  (١١٢ اينچـــي) 
مجهز  به  چرخهاي  فوالدي  يا  آهن  ريختگي ارائــه مـي شـوند . 
ــرخ فـوالدي اضافـه ،  مجموعه چرخهاي دوتايي شامل يك جفت چ

توپي و ابزار اتصال چرخ به توپي مي باشد .  
 

مشتريان ممكن است تمايل داشته باشند كه چرخهاي موجود خود 
را به مجموعــه چرخـهاي دوتـايي افزايـش دهنـد . در صورتـي كـه 
ــند ، تنـها نيـاز بـه تهيـه  چرخهاي موجود ابعاد مشابهي داشته باش

مجموعه توپي خواهد بود .  
 

ــناوري  بيشـتر اسـتفاده  مهم : چرخهاي  دوتايي  در  وضعيت  ش
مي شــوند . اسـتفاده از چرخـهاي دوتـايي تحـت شـرايط باركشـي 
ــر گـيربكس شـود و  سنگين مي تواند موجب وارد آمدن بار شديد ب

مجاز نيست .  
 

پيش از آنكه چرخــهاي خـارجي را بتـوان نصـب كـرد ، چرخـهاي 
ــر اسـاس حداقـل عـرض رد دو چـرخ تنظيـم شـوند،  داخلي بايد ب

آنچنانكه درمتن قبلي شرح داده شد .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــايي مـي باشـد . چـرخ داخلـي  شكل 208 نمونه بارزي از چرخ دوت
(ريختگـي) (4) بـر اكسـل ميلـه اي (5) پيـچ شـده اسـت . چـــرخ 
ــت پيـچ (3) نصـب شـده  (فوالدي) خارجي (1) بر توپي توسط هش
ــان شـيوه  است . توپي به اكسل ميله اي توسط چهارپيچ (2) به هم

چرخ داخلي ريختگي پيچ شده است .  
 

هنگام نصب چرخها ، فاصله ميان تايرهاي روي چرخهاي داخلــي و 
نزديكترين بخش تراكتور بايدكمتر از ١٠٠ ميليمتر (٤ اينچ) نباشد.  

 

به عالوه حداقل فاصله ١٠٠ ميليمتر (٤ اينچ) بايد ميان نزديكترين 
نقاط ديواره هاي تاير حفظ شود .اين فاصله بايد در حاليكه تراكتــور 
بدرستي متعادل شده وادوات متصل باالبرده شده اند، بازرسي شود.  

 

براي باز كردن يك چرخ از شفت اكسل الزم اســت كـه تـوپـي را از 
شفت باز كنيد ، براي آگاهي از جزئيات بيشتر و تنظيمات گشــتاور 

به صفحه ١١٠-٣ مراجعه كنيد .  
 

اخطار 
ــهره هـا را  هرگز تراكتور را با رينگ يا ديسك شل نرانيد . هميشه م
ــي توصيـه شـده  طبق گشتاور تعيين شده و در فواصل سرويس ده

محكم كنيد .  
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 ١١٥-٣

 
باالنس كردن و تايرها  

 

كليات  
حداكثركارآيي تراكتور به باالنس درست و انتخاب تايربســتگي دارد. 
ــا كـاربرد  حداكثر بهره وري وقتي حاصل مي شود كه وزن تراكتور ب

مورد نظر همخواني دارد .  
 

تايرهاي انتخابي براي تراكتور شما  بايد قابليت تحمل وزن تراكتــور 
ــدرت الزم را بـراي  و تجهيزات آن را داشته باشند و همچنين بايد ق
ــور و حركـت دادن آن بـا مقـادير  استفاده از قدرت اسب بخار تراكت

نيروي كششي موثر دارا باشند .  
 

ــار را تحمـل  هميشه فشار هواي صحيح در تايرها را حفظ كنيد تا ب
كنند . تايرها را بيش از حد باد نكنيد .  

 

توجه : تايرهاي راديال با فشار هواي كمتري كــار مـي كننـد ، در 
ــا حجـم پيـدا  صورتي كه درست باد شوند ديواره ها تا ٢٠%  تورم ي

مي كنند .  
 

عواملي كه كاركرد تاير را بهبود مي بخشند :  
 

•  فشار هواي صحيح براي بار وارده  

•  لغزش درست چرخ 

•  اندازه صحيح تاير براي تحمل بار پيش بيني شده  

•  پر كردن صحيح سيال متعادل كننده  

•  حفظ فشار  يكسان در هر دو تاير بر محور موجود  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
كاركردن با وزنه تعادل  

وقتي بارهاي وارده بر اسب بخار تراكتور تغيير مي كند ممكن است 
ــادل  وزن مطلوب تراكتور تغيير كند . اين بدين معناست كه وزنه تع
ــاركرد تراكتـور ابقـاء شـود .  بايد اضافه يا برداشته شود تا بهترين ك
وزنه تعادل مناسب وسيعاكاركرد و رانش تراكتور رابهبودمي بخشد.  

 
 

ميزان تعادل مورد نياز تحت تاثير عوامل زير است :  
•  وزن تراكتور  

•  خاك و شرايط حمل بار  

•  نوع ادوات : كامال ثابت ، نيمه ثابت يا يدك شده  

•  سرعت كار  

•  بار اسب بخار تراكتور  

•  نوع و اندازه تايرها 

•  فشار تايرها  

 
بيش از آنچه الزم است از وزنه تعادل استفاده نكنيد . وزنه تعادل 

اضافي در صورتي كه مورد نياز نيست بايد برداشته شود . 
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تعادل خيلي كم :  

 

•  حركت سنگين تر  

•  لغزش چرخ بيش از حد  

•  هدر رفتن نيرو 

•  فرسودگي تايمر  

•  مصرف سوخت اضافي 

•  بهره دهي پايينتر  
 

تعادل خيلي زياد  
•  هزينه نگهداري باالتر  

•  فرسودگي افزوده خطوط فشار هيدروليك 

•  از دست دادن نيرو  

•  اصطكاك اضافه با خاك 

•  مصرف بيش از اندازه سوخت  

•  بهره وري پايين 
 

براي حصول نهايت كاركرد  در  شرايط  بارگــيري سـنگين ،   بـايد  
ــا تركيبـي از  وزن تراكتور با وزنه هاي تعادل سيال ، قالبهاي آهن ي

هر دو افزوده شود .  
 

وزنه تعادل در انتهاي جلو براي ايجاد ثبات مــورد نيـاز اسـت و نـيز 
براي كنترل فرمان وقتي كه وزن از جلو به چرخهاي عقب بــا بلنـد 
شدن ادوات عقب توسط اتصال سه نقطه اي منتقل مي شود . وقتي 
ــور بلنـد مـي شـود ، وزن وارده بـر  ادوات نصب شده در عقب تراكت

چرخهاي جلو بايد حداقل ٢٠% وزن كل تراكتور باشد .  
 

احتياط 
ايجاد تعادل افزوده در جلو وقتي مورد نياز است كه تجهيزات بزرگ 
الحاقي به اتصال سه نقطه اي را حمل مي كنيــد . هميشـه هنگـام 
حركت بر سطوح ناهموار آهسته حركت كنيد ، بدون در نظر گرفتن 

اينكه چه ميزان تعادل در جلو استفاده شده است .  
 

ــرخ  بـراي حصـول عملكـرد موثـر و بـهره وري ، تراكتورهـاي دو چ
ــوند كـه حـدودا يـك سـوم كـل وزن  محرك بايد طوري باالنس ش
تراكتور (بدون ادوات) بــر چرخـهاي جلـو وارد شـود . تراكتورهـاي 
ــرخ محـرك بـايد طـوري بـاالنس شـوند كـه وزن وارده بـر  چهارچ
چرخهاي جلو حدودا ٤٥%-٤٠  كل وزن تراكتور را تشكيل دهد .  

 
 
 
 
 
 

 
 

ــام  كـار  و حمـل و  نقـل ،  در صورت لزوم ، براي ايجاد  ثبات هنگ
وزنه هاي تعادل بيشتري بر انتهاي جلو اضافه كنيد . باالنس كــردن 
انتهاي جلوي تراكتور ، هميشه ثبات الزم را ايجاد نمي كند خصوصا 
اگر تراكتور با سرعت باال بر سطوح ناهموار كار كند . سرعت تراكتور 

را بكاهيد و تحت چنين شرايطي بيشتر احتياط كنيد .  
 

هنگام استفاده از ادوات واقــع بـر جلـو ممكـن اسـت الزم شـود بـه 
چرخهاي عقب وزن اضافه كنيد تا كشش بار مناسب و ثبات حاصل 

شود .  
 

محدوديت هاي باالنس 
 

باالنس بايد بوسيله ظرفيت تاير يا تراكتور محــدود شـود . هـر تـاير 
ــاوز  داراي ظرفيت حمل توصيه شده معيني است كه نبايد از آن تج

شود . (صفحه ١٢٣-٣ را ببينيد)  
 

ــاي  اگر ميزان بيشتري وزن براي كشش بار نياز باشد ، بايد از تايره
بزرگتر استفاده شود . مي توان ميزان وزن را با پيچ كردن وزنه هاي 
قطعه آهن ريختگي يا با اضافه كردن كلريد كلسيم مــايع در تايرهـا 
افزايش داد . وزنه هاي آهن ريختگي پيچ شده توصيه مي شوند زيرا 

مي توانند به راحتي هنگام عدم نياز جدا شوند .  
 

تعليق اكسل جلو  
 

مهم : در تراكتورهاي داراي سيستم تعليق اكســل جلـو ، بـاالنس 
درست براي بهبود بخشي به عملكرد تعليق الزم است ، بويژه وقتــي 
ــب اسـتفاده مـي شـود . در چنيـن  از تجهيزات سنگين واقع در عق
ــو اسـتفاده از وزنـه هـاي  مواردي ، براي افزودن وزن مناسب در جل

تخت بر وزنه سيال و تاير ارجح است .  
 

ــرد   در شرايط خاص ، وقتي وزن كافي  در  جلو  وجود ندارد ، عملك
ــد و كـد نقـص L7 نمـايش داده مـي شـود .  تعليق  از  كار مي افت
تراكتور را متوقف كنيد ، موتور را خــاموش نمـاييد دوبـاره اسـتارت 
بزنيد تا كد نقص پاك شود و سيستم تعليق دوباره به كار افتد ، اگر 
ــزوده  كد نقص دوباره رخ داد ، بايد پيش از هر چند وزن جلو بايد اف
شود در حاليكه مطمئن مي شويد كه از حداكثر وزن مجاز ماشين و 

اكسل تجاوز نشده است .  
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مهم : از وزن كلي تعيين شده براي ماشين مندرج در صفحه ذيــل 
تجاوز نكنيد . اين امرمي تواند موجب وارد آمدن بار اضافي شود كه 
گارانتي را فسخ مي كند و يا ممكن است از بار مجاز وارده  بر تايرها 
تجاوز كند . وزن كل نهايي توصيــه شـده ، وزن تراكتـور اسـت بـه 
اضافه وزن وزنه تعادل به اضافه وزن همه تجهيزات نصب شده مانند 
ــر  اسپري ها . تانك ها و غيره ، در وضعيت باالبرده شده . جداول زي

را ببينيد :  
حداكـثر بـار وارده بـر اكسـل جلـو –٤ چــرخ 

محرك 
(عملكرد محدود) 

مدلها 

 kg lb
 TM 120 ١٨٧٤٣ ٨٥٠٠
 TM130 ١٨٧٤٣ ٨٥٠٠
 TM140 ١٩٨٤٥ ٩٠٠٠
 TM155 ٢٢٠٥٠ ١٠٠٠٠
 TM175 ٢٦٤٥٥ ١٢٠٠٠
 TM190 ٢٦٤٥٥ ١٢٠٠٠

ــاي پـايينتري  مهم : شكستن قوانين در بعضي كشورها محدوده ه
ــي دهـد  براي وزن كلي ماشين براي حمل و نقل جاده اي بدست م

كه پايينتر از مقادير جدول باالست .  
 

اكسل هاي انفرادي  (جلو و عقب)  نيز  در  محدوده  وزن كلي قرار 
مي گيرند ، به شرح زير :  

حداكثر بار وارده بر اكسل جلو – 
دو ديفرانسيل #  

مدلها 

 kg lb
 TM120-TM155 ٧٧١٨ ٣٥٠٠
 TM190 و TM175 ٩١٩٣ ٤١٧٠

# شامل يك لودر در انتهاي جلو در وضعيت باال برده شد ولي بدون 
هيچ باري در باكت  آن .  

حداكثر بار وارده بر اكسل جلو – مدلهاي 
فرمان سوپر و ٤چرخ محرك #  

(كاركرد پيوسته) 

مدلها 

 kg lb
 TM120 ٨٣٧٩ ٣٨٠٠
 TM130 ٨٣٧٩ ٣٨٠٠
 TM140 ٨٣٧٩ ٣٨٠٠
 TM155 ٩٩٢٠ ٤٥٠٠
 TM175 ١١٤٦٣ ٥٢٠٠
 TM190 ١١٤٦٣ ٥٢٠٠

 

# شامل يك لودر در انتهاي جلو است كه در وضعيت باال برده شده 
و بدون هيچ باري در باكت آن .  

 

 
ــيل) اعـداد  مهم : براي خودروهاي چهار چرخ محرك (دو ديفرانس
ــداوم بيـان گرديـده اسـت .  نگاشته شده در جدول براي رانندگي م
ــرداري اكسـل جلـو (شـامل بـار درون  براي رانندگي متناوب ، بار ب

ــاير از   باكت) ممكن است به ميزاني افزايش يابد كه سرعت  خطي ت
٨kmh ( ٥MPH ) تجاوز نكند و تنظيمات مربــوط بـه چـرخ هـا در 

محدوده اعداد نگاشته شده در جدول مربوطه باشد .  
حداكثر بار وارده بر اكسل جلو –٤ چرخ محرك 

(عملكرد محدود) 
 

 

مدلها 

 kg lb mm اينچ
 TM 120 ٧٦-٦٤ ١٩٣٠-١٦٢٥ ١٣٢٢٨ ٦٠٠٠
 TM130 ٧٦-٦٤ ١٩٣٠-١٦٢٥ ١٣٢٢٨ ٦٠٠٠
 TM140 ٧٦-٦٤ ١٩٣٠-١٦٢٥ ١٣٢٢٨ ٦٠٠٠
 TM155 ٨٠-٦٨ ٢٠٣٢-١٧٢٧ ١٥٤٣٢ ٧٠٠٠
 TM175 ٨٠-٦٨ ٢٠٣٢-١٧٢٧ ١٧٦٣٦ ٨٠٠٠
 TM190 ٨٠-٦٨ ٢٠٣٢-١٧٢٧ ١٧٦٣٦ ٨٠٠٠

 
 

حداكثر بار وارده بر اكسل عقب   مدلها 
 kg lb

 TM 120 ١٤٣٣٠ ٦٥٠٠
 TM130 ١٤٣٣٠ ٦٥٠٠
 TM140 ١٦٥٣٥ ٧٥٠٠
 TM155 ١٦٥٣٥ ٧٥٠٠
 TM175 ٢٠٩٤٣ ٩٥٠٠
 TM190 ٢٠٩٤٣ ٩٥٠٠

 
توجه : وزن نهايي اكسل عقب فقط با چرخهاي عقب با وزنه هـاي 

قالب آهن و با تجهيزات در حالت باال اندازه گرفته مي شود .  
 

تنظيمات فاصله دو چرخ 
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١١٨-٣

 
وزنه هاي آهني قالبي  

 
 

وزنه هاي چرخ عقب  
 

تا سه قطعه وزنه آهني قالبي (1)  قابل  افزودن  به  هر چرخ  عقـب 
مي باشد ، به شرح زير :  

 
حداكثر وزن در مدلها 

هر چرخ 
وزن نهايي در هر 

اكسل 
 TM120
 TM130

٦٥ × ٢ كيلوگرم 
 (١٤٣ × ٢ lb)

٢٦٠ كيلوگرم 
 (٥٧٣ lb)

 TM140
 TM155

٦٥ × ٣  كيلوگرم 
 (١٤٣ × ٣ lb)

٣٩٠ كيلوگرم 
 (٨٦٠ lb)

 TM175
 TM190

٢٢٧ × ١ كيلوگرم 
 (٥٠٠ × ١ lb)

٤٥٤ كيلوگرم 
 (١٠٠٠ lb)

 

ــاي  مهم : توصيه نمي شود كه       هاي چرخ عقب را بر تراكتوره
در  حال كار با سرعت بيش از ٤٠km/h ( ٢٥MPH )  نصب كنيد . 

 

وزنه هاي جلو  
 

ــكل  مجموعـه اي  وزنه هاي تخت ٤٥ كيلويي  (٩٩ پوندي)  به  ش
١٠ تايي يا ٢٢ تايي ،نصب شده بر يك حامل آهني قالبي موجودند.  
ــر  حداكثر وزن وزنه تعادل توصيه شده در جلوي تراكتور به شرح زي

است :  
اكسل جلو  

نوع  
بسته  
وزنها  

وزن نهايي حامل  

٤٥ × ١٠ ٤ چرخ محرك 
كيلوگرم 

 ٩٩ × ١٠ lb 

٨٠ كيلوگرم 
 ١٧٦ lb

٥٣٠ كيلوگرم  
 ١١٦٦ lb

همه محرك ها 
٤ چرخ  

(به جز فرمان 
سوپر) 

 ٤٥ × ٢٢
كيلوگرم  

 ٩٩ × ٢٢ lb

٨٠ كيلوگرم  
 ١٧٦ lb

١٠٧٠ كيلوگرم 
 ٢٣٥٤ lb

٤٥ × ٢٢ فرمان سوپر  
كيلوگرم   

 ٩٩ × ٢٢ lb

١٣٨ كيلوگرم 
 ٣٠٤ lb

١١٢٨ كيلوگرم 
  ٢٤٨٧ lb

قالب يدك كش جلو ٨/٥ كيلوگرم  به وزن نهايي اضافه مي كند .  
مهم : مجموعه وزنه هاي ٢٢ تايي نبايد بــر تراكتورهـاي دو چـرخ 
محرك (تك ديفرانسيل) نصب  شوند  زيرا  از ظرفيــت تـاير تجـاوز 

مي شود .  
 

ــه تعليـق اكسـل جلـو در صفحـه ١١٦-٣ را  مهم : مرجع مربوط ب
ببينيد .  
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١١٩-٣

 
وزنه ها بوسيله  پيچ هاي  بلند  طولي  (1)  و  (3)  به يكديگر  پيچ 
ــاي چفـت كـردن (2) بـه حـامل وصـل و  مي شوند و توسط پيچ ه

محكم مي شوند .  
 

ــك مناسـب  وزنه ها را مي توان به شكل مجموعه كامل به كمك ج
برداشت . پيچ هاي اتصال وزنه ها (2) را شل كنيد و مجموعــه پيـچ 
را به كناري بلغزانيد تا از مجموعه وزنه ها خارج شود . با يك ميلــه 
ــل  بلند كننده كه از سوراخ مركزي وزنه ها عبور داده شده است ، ك

مجموعه وزنه را اكنون مي توان از روي حامل بلند كرد .  
 

در مقابل ، وزنه ها را مي توان تك تك بعد از شل كردن پيچ هــاي 
چفت كردن و برداشتن هر چهار پيچ طولي (1) و (3) برداشت .  

 
احتياط 

ــي و پيـچ هـاي  نبايد با تراكتور كاركرد مگر آنكه هر چهار پيچ طول
چفت كننده با پيچ ها تا (١٦٩Nm) .lbf. ft ١٢٥ جا گرفته و محكم 
شده باشند . پس از ٥٠ ساعت كار گشــتاور پيـچ  را  در صورتيكـه 

پيچ ها به هر دليل آسيب ديده اند دوباره بازرسي كنيد .  
 
 

يك پين يدك كشي بر ميانه وزنه تعبيه شده است . بــهرحال ، اگـر 
ــر  وزنه ها نصب شده اند يك پين يدك كشي (1) موجود است كه ب

جلوي مجموعه وزنه پيچ مي شود .  
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر به وزنه هاي جلو نيازي نيست ، يك پين يدك كشي (1) بــراي 
پيچ كردن مستقيم به حامل اكسل جلو موجود است .  
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١٢٠-٣

 
 

وزنه سيال 
 

پر كردن تايرهاي جلو و عقب با سيال روشــي آسـان بـراي افـزودن 
ــتفاده  وزن است . توصيه مي شود از محلول كلرايد كلسيوم وآب اس
شود. اين محلول نقطه انجماد پايين تر و در نتيجه تراكم باالتري به 

نسبت آب ايجاد مي كند .  
 

مهم : در بعضي كشورها استفاده از كلرايد كلسيوم به عنوان اضافه 
كننده وزن به تايرها غير قانوني است . مطمئن شويد كه بــا قوانيـن 
كشور خود همگام هستيد . در عوض از وزنه هــاي آهنـي بـه جـاي 

وزنه مايع استفاده كنيد .  
 

ــوپـاپ  توجه : هنگام پر كردن يك تاير با كلرايد كلسيم و آب ، س
باد  بايد درباالترين نقطه بر چرخ قــرار گـيرد . هنگـام بازرسـي يـا 
تنظيم فشار هوا ، اگر تايرداراي ســيال وزنـه اسـت  شـير  بـايد در 
ــرار گـيرد . بـراي تايرهـاي داراي سـيال اضافـه  پايين ترين نقطه ق
كننده وزن به تجهيزات ويژه نيازاست . با نمايندگي مجــاز خـود يـا 

فروشنده  تايرها  جهت كسب  اطالعات دقيق تر تماس بگيريد .  
 

ــراي انـدازه هـاي  جداول زير كميت كلرايد كلسيم و آب مورد نياز ب
مختلف تاير را نشان مي دهند كه بــر اسـاس٠/٦ كيلـوگـرم كلرايـد 
كلسيم در هر ليتر آب در نظر گرفته شده اند . اشكال ارائه شــده در 
جداول نشاندهنده ٧٥%  پر بودن تاير مي باشد . ايــن محلـول آب / 
كلرايد كلسيوم از انجماد پايين تر از دماي ٥٠ درجــه سـانتي گـراد 

(٥٨- درجه فارنهايت) جلوگيري مي كند .  
 

اخطار 
هنگام تركيب محلول مزبور بايد پولك هاي كلرايــد كلسـيم افـزوده 
ــيم حـل  شده به آب در محلول هم زده شوند تا جائيكه كلرايد كلس

شود .  
هرگز وقتي گرماي قابل توجهي در محلول ايجاد شده اســت بـه آن 
آب اضافه نكنيد . اگر پولك هاي كلرايد كلسيم با چشم تماس پيـدا 
ــه شستشـو  كردند ، فورا چشمها را با آب تميز و سرد حدود ٥ دقيق

دهيد هر چه سريعتر با دكتر مشورت كنيد .  
 

توجه : اضافه كردن وزن با مايع در تايرهاي جلوي دوچرخ محرك 
توصيه نمي شود .  
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وزنه تعادل تاير جلو  

 

آب اندازه الستيك ها 
ليتر 

كلسيم كلرايد 
كيلوگرم 

كل وزن  
محلول درهر 

الستيك 

آب  
گالن  

آمريكائي  

كلسيم كلرايد 
 

 lb

كل وزن  
محلول در هر 

الستيك 
 ١٤/٩ /١٤/٩R – ٥٠٧ ١٩٠ ٣٨ ٢٣٠ ٨٦ ١٤٤ ٢٤
 ١٤/٩ / ١٤/٩R – ٥٧٤ ٢١٥ ٤٣ ٢٦١ ٩٨ ١٦٣ ٢٨
 ١٦/٩ / ١٦/٩R – ٧٤٧ ٢٨٠ ٥٦ ٣٣٩ ١٢٧ ٢١٢ ٢٨

 ٣٨٠/٧٠R – ٤٤٠ ١٦٥ ٣٣ ٢٠٠ ٧٥ ١٢٥ ٢٨
 ٤٢٠/٧٠R – ٥٧٣ ٢١٥ ٤٣ ٢٦٠ ٩٨ ١٦٣ ٢٨
 ٤٨٠/٦٥R-٦٦٥ ٢٤٩ ٦٠ ٣٠٢ ١١٣ ٢٢٧ ٢٨

 ٤٨٠/٧٠R – ٧٦٠ ٢٨٥ ٥٧ ٣٤٥ ١٢٩ ٢١٦ ٢٨
 ٥٤٠/٦٥R – ٨٥٣ ٣١٩ ٧٦ ٣٨٧ ١٤٥ ٢٩٠ ٢٨
 ٦٠٠/٦٥R – ١٠٦٧ ٤٠٠ ٨٠ ٤٨٤ ١٨١ ٣٠٣ ٢٨

 ١٤/٩ / ١٤/٩R – ٦١٤ ٢٣٠ ٤٦ ٢٧٨ ١٠٤ ١٧٤ ٣٠
 ١٦/٩ / ١٦/٩R – ٧٨٧ ٢٩٢ ٥٦ ٣٥٥ ١٣٢ ٢٢٣ ٣٠

 ٤٨٠/٧٠R – ٨١٤ ٣٠٥ ٦١ ٣٦٩ ١٣٨ ٢٣١ ٣٠
 ٥٤٠/٦٥R – ٨٦٧ ٣٢٥ ٦٥ ٣٩٣ ١٤٧ ٢٤٦ ٣٠
 ١٤/٩R – ٦٨١ ٢٥٥ ٥١ ٣٠٩ ١١٦ ١٩٣ ٣٤

 ٣٢٠/٨٥R – ٤١٢ ١٥٤ ٣٧ ١٨٧ ٧٠ ١٤٠ ٣٨
 

وزنه تعادل تاير عقب  
 

آب اندازه الستيك ها 
ليتر 

كلسيم كلرايد 
كيلوگرم 

كل وزن محلول 
درهر  

الستيك 

آب  
گالن  

آمريكائي 

كلسيم كلرايد 
 

 lb

كل وزن محلول 
در هر  

الستيك  
 ١٨/٤ / ١٨/٤R – ١٠٨١ ٤٠٥ ٨١ ٤٩١ ١٨٤ ٣٠٧ ٣٤
 ١٦/٩ / ١٦/٩R – ٩٧٤ ٣٦٥ ٧٣ ٤٤٢ ١٦٦ ٢٧٦ ٣٨
 ١٨/٤ / ١٨/٤R – ١١٨٧ ٤٤٥ ٨٩ ٥٣٩ ٢٠٢ ٣٣٧ ٣٨
 ٢٠/٨ / ٢٠/٨R – ١٥٢١ ٥٧٠ ١١٣ ٦٩٠ ٢٥٩ ٤٣١ ٣٨

 ٤٨٠/٧٠R – ٩٦٣ ٣٦١ ٧٢ ٤٣٧ ١٦٤ ٢٧٣ ٣٨
 ٥٢٠/٧٠R – ١١٨٣ ٤٤٣ ٨٨ ٥٣٧ ٢٠١ ٣٣٦ ٣٨
 ٥٨٠/٧٠R – ١٥٣٤ ٥٧٥ ١١٥ ٦٩٦ ٢٦١ ٤٣٥ ٣٨
 ٦٠٠/٦٥R – ١٣٨٦ ٥١٨ ١٢٤ ٦٢٩ ٢٣٥ ٤٧٢ ٣٨
 ٦٥٠/٦٥R – ١٧٣٢ ٦٤٨ ١٥٥ ٧٨٦ ٢٩٤ ٥٩٠ ٣٨
 ٦٥٠/٧٥R – ٢٠٠٦ ٧٤٩ ١٥٠ ٩١٠ ٣٤٠ ٥٧٠ ٣٨
 ٧١٠/٧٠R – ٢١٧٤ ٨١٥ ١٦٣ ٩٨٦ ٣٧٠ ٦١٧ ٣٨

 ١٨/٤ / ١٨/٤R – ١٢٤٠ ٤٦٥ ٩٣ ٥٦٣ ٢١١ ٣٥٢ ٤٢
 ٢٠/٨ / ٢٠/٨R – ١٦٠٠ ٦٠٠ ١٢٠ ٧٢٦ ٢٧٢ ٤٥٤ ٤٢

 ٥٨٠/٧٠R – ١٦٦٢ ٦٢٣ ١٢٤ ٧٥٤ ٢٨٣ ٤٧١ ٤٢
 ٦٢٠/٧٠R – ١٨٢٧ ٦٨٥ ١٣٧ ٨٢٩ ٣١١ ٥١٩ ٤٢
 ٦٥٠/٦٥R – ١٧٧٤ ٦٥٥ ١٣٢ ٨٠٥ ٣٠٢ ٥٠٣ ٤٢

 ١٤/٩ / ١٤/٩R – ٨٦٧ ٣٢٥ ٦٥ ٣٩٣ ١٤٧ ٢٤٦ ٤٦
 ١٨/٤R – ١٤٠٠ ٥٢٤ ١٠٤ ٦٣٥ ٢٣٨ ٣٩٧ ٤٦

 ٣٢٠/٩٠R – ٥٧٤ ٢١٥ ٥١ ٢٦٠ ٩٧ ١٩٥ ٥٤
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١٢٢-٣

 
باد كردن تاير  

 

هنگام دريافت تراكتور خود ، فشار هوا در تايرها را بازرسي كنيــد و 
پس از هر ٥٠ ساعت كار يا هفتگي مجددا آنها را بازرســي نمـاييد . 
ــوب يـا  تايرهاي نصب شده به تراكتور شما مي تواند از نوع داراي تي

بدون تيوب باشد .  
 

هنگام بازرسي فشار در تايرها ، تايرهــا را بدنبـال يـافتن آج آسـيب 
ديده يا ديواره فرسوده بازرسي كنيد . آسيب هاي جزئي منجــر بـه 

فرسودگي زودرس تاير مي شود .  
فشار باد مقدار وزني را كه يك تــاير مـي توانـد تحمـل كنـد تحـت 
ــار وارده بـر تايرهـا بـا  الشعاع قرار مي دهد . از ميزان توصيه شده ب
فشار موجود تجاوز نكنيد ، صفحه بعــد را بـراي آگـاهي از جزئيـات 
ببينيد . تايرها را بيش از حد باد نكنيد يا كم باد رهايشان نكنيد .  

 
خطر 

ــرگـاه  سرويس كردن يا بادكردن تايرها مي تواند خطرناك باشد . ه
ممكن بود ، بايد اشخاص آموزش ديده براي سرويس يا نصب تايرها 
دعوت به كار شوند . در صورت وقوع هــر حادثـه اي ، توصيـه هـاي 
ايمني ذيل را براي اجتناب از جراحات جدي و آسيب دنبال كنيد :  

 
ــير  تـاير  •  هرگز در بزرگراه ها يا جاده هاي عمومي اقدام به تعم

نكنيد .  
•  تايرهاي جلو را باالتر از حداكثر فشار توليدي تاير ، نوشته شده 

بر تاير يا فراتر از حداكثر آمده در جداول بــار و فشـار تـاير در 
صورتيكه حداكثرفشار روي تاير ننوشته شده باشد ، پر نكنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ــا زمانيكـه  •  تايري را كه صاف شده است يا بسيار كم باد است ت

ــايص احتمـالي بازرسـي  توسط شخصي مجرب جهت يافتن نق
نشده باشد مجددا باد نكنيد .  

ــس  •  گشتاور مهره هاي اكسل به چرخ را تا ميزان تعيين شده پ

ــا وقتـي  از نصب مجدد چرخ قرار دهيد . استحكام مهره ها را ت
گشتاور تثبيت شود هر روز بازرسي كنيد .  

ــردن وزن بـه تايرهـا بـه بخـش وزن تراكتـور  •  بيش از اضافه ك

مراجعه كنيد .  
•  مطمئن شويد كه جك بر سطحي هموار و محكم قرار دارد .  

•  مطمئن شويد جك ظرفيت الزم براي بلند كردن تراكتور شــما 

را دارد .  
ــظ  •  از حاملهاي جك يا ديگر ابزار قفل كننده مناسب جهت حف

تراكتور هنگام تعمير تايرها استفاده كنيد .  
ــامي  •  هرگز هيچ عضوي از بدن خود را زير تراكتور نبريد يا هنگ

كه تراكتور روي جك سوار است موتور را استارت نزنيد .  
•  هرگز رينگ يا تايري را با چكش نكوبيد .  

•  مطمئن شويد كه رينگ تميز است و آسيب نديده است . هرگز 

رينگ را جوش ندهيد آن را تعمير و يا از رينگ آســيب ديـده 
استفاده نكنيد .  

•  هرگز تايري را تا زمانيكه رينگ بر تراكتور نصب نشده است يــا 

ــرا  در حالتي كه حركت نكند محكم نشده است، باد نكنيد ، زي
ممكن است تاير يا رينگ چرخ ناگهان از بين بروند .  

ــير  •  هنگام نصب يك تاير جديد ياتعمير شده ، از يك آداپتور ش

گيره اي با  گيج كنترل  از راه دور  استفاده كنيــد  كـه اجـازه 
مي دهد راننده هنگام باد كردن تايرها با استفاده از حفـاظ( در 

صورت وجود) از تايرها دور بايستيد .  
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١٢٣-٣

 
فشار تاير و بارهاي مجاز  

(تايرهاي راديال) 
ــار و عالمـت سـرعت كـه  عملكرد تايرهاي راديال توسط جدول فهرست ب
جايگزين سرعت چندتايي رايج در تايرهاي چند اليه مي شود ، مشــخص 
ــد  مي گردد . شكل 214 نشانه هاي خاص ديواره هاي جانبي تايرهاي چن

اليه راديال را نشان مي دهد .  
 

ــرعت) بـه شـكل  توجه : تايرهاي راديال عالمت سرعتي(ويژگي بار و س
ــد . تايرهـاي  ’A8‘ و يا ’B‘ دارند كه حداكثر سرعت تاير را نشان مي ده
ــاالي (MPH٢٥) km/h ٤٠ و آنـهايي  داراي عالمت A8 براي سرعتهاي ب
 ٥٠ (٣١km/h   ــرعتهاي كه با  عالمت  B   مشخص   شده اند   براي  س

MPH)  مناسب مي باشند .  
 

ــا بـه فهرسـت بـار وارد شـده  ديـواره  حداكثر بار حمل شده توسط تايره
ـــده ،  جـانبي تـاير بسـتگي دارد . در جـداول زيـر بارهـاي مجـاز داده ش
مخصوص    تايرهاي   داراي  سرعت  باالي  ٤٠   تا  km/h ٥٠  (٢٥  يا 
٣١MPH) مي باشند . دو ستون سمت راست حداكثر بار مجاز در هر تاير 

را  در سرعتهاي ٤٠ يا km/h ٥٠ (٢٥ يا ٣١MPH) نشان مي دهد .  
 

اخطار 
هنگام كار در سرعتهاي باال در جاده ، ظرفيت فشار بار تاير ، توصيه شــده 
ــي مجـاز خـود يـا  توسط توليد كننده بايد دقيقا رعايت شوند . با نمايندگ

فروشنده تاير جهت فشارصحيح تاير و بار وارد بر آن مشورت كنيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهم : جدول باال نمونه اي از حداكثربار درفشارهاي مختلف تاير در محدوده مشخصي از اندازه هاي موجود تاير عقب براي تراكتور شما مي باشد . عددهاي 
جدول ويژه هر تاير هستند و فقط جهت راهنما بايد استفاده شوند . براي دريافت اطالعات دقيق مربوط به فشار باد و بار وارده براي نوع ويژه اي از تاير  با 

نمايندگي مجاز خود مشورت كنيد .  

فشار تورم – نمودار تورم 
 ٢/٨ ٢/٦ ٢/٤ ٢/٢ ٢/٠ ١/٨ ١/٦ ١/٤ ١/٢ ١/٠

جدول بار اندازه تاير 

 ٣٠k/mh – (به كيلوگرم) ظرفيت تحمل بار در هر تاير

 
 ٤٠

 k/mh

 
 ٥٠

 k/mh

 - - - - ٢٣٦٠ ٢٣٦٠ ٢٢١٠ ٢٠٤٠ ١٨٧٥ ١٧٣٠ ١٥٤٥ -  ١٦/٩R×١٤١ ٣٨A٨
 (١٣٨B) - - - - ٢٥٧٥ ٢٥٧٥ ٢٤٣٠ ٢٢٤٠ ٢٠٦٠ ١٩٠٠ ١٧٠٠

 ٣٦٥٠ - - - - - - ٣٦٥٠ ٣٣٧٠ ٣٠٨٥ ٢٨٠٥ -  ٦٠٠/٦٥R١٥٣ ٣٨A٨
 (١٥٣B) ٣٦٥٠ - - - - - - ٣٦٥٠ ٣٣٧٠ ٣٠٨٥ ٢٨٠٥

 - - - - ٣٣٥٠ ٣٣٥٠ ٣١٤٠ ٢٨٦٥ ٢٤٦٠ ٢٤١٠ ٢٢١٠ -  ٢٠/٨R×١٥٣ ٣٨A٨
 (١٥٠B) - - - - ٣٦٥٠ ٣٦٥٠ ٣٤٥٠ ٣١٥٠ ٢٩٠٠ ٢٦٥٠ ٢٤٣٠

 ٣٨٧٥ - - - - - - ٣٨٧٥ ٣٦١٥ ٣٣٥٥ ٣٠٩٥ -  ٥٨٠/٧٠R١٥٥ ٣٨A٨
 (١٥٥B) ٣٨٧٥ - - - - - - ٣٨٧٥ ٣٦١٥ ٣٣٥٥ ٣٠٩٥

 ٦١٥٠ - - ٦١٥٠ ٥٩٤٠ ٥٧٢٥ ٥٥١٥ ٥٣٠٠ ٤٩٣٠ ٤٥٦٠ ٤١٩٠ -  ٧١٠/٧٠R١٧١ ٣٨A٨
 (١٧١B) ٦١٥٠ - - ٦١٥٠ ٥٩٤٠ ٥٧٢٥ ٥٥١٥ ٥٣٠٠ ٤٩٣٠ ٤٥٦٠ ٤١٩٠

 - - - - ٣٥٥٠ ٣٥٥٠ ٣٣٢٠ ٣٠٥٠ ٢٨٠٠ ٢٥٥٠ ٢٢٧٥ -  ٢٠/٨R×١٥٥ ٤٢A٨
 (١٥٢B) - - - - ٣٨٧٥ ٣٨٧٥ ٣٦٥٠ ٣٣٥٠ ٣٠٧٥ ٢٨٠٠ ٢٥٠٠

138
  B

141  A8

MAX LOAD AT 40 KM/H
2575 KGS AT 1.6 BAR

REPLACES 10 P.R. 5
4

1

2 3
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١٢٤-٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تايرهاي راديال نشانگذاري شده  
(فقط شمال آمريكا) 

 
ــوص تراكتـور كشـاورزي راديـال بـا *  ، ** يـا ***  تايرهاي مخص
نشانگذاري شده اند . حداكثر ميزان بار براي تايرهاي داراي عالمــت 
* در فشار تورم psi  ١٨محاسبه شده است . تايرهاي داراي عالمــت 
** يا *** داراي ظرفيت هاي بار محاسبه شده به ترتيــب در فشـار 

٢٤ و psi٣٠  مي باشند .  
 

براي دريافت اطالعات در مورد فشار باد خاصي يا ظرفيت هــاي بـار 
وارده بر تايرهاي نصب شده بر تراكتور خود ، بــا نمـايندگـي مجـاز 

خود مشورت كنيد .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١. عالمت بار  
٢. حداكثر بار مجاز در فشار تعيين شده 

 ٢٠ MPH ٣. حداكثر بار در
٤. اليه هاي الستيك 

ــود بـراي مهم : جدول باال نمونه اي از محدوده هاي حداكثر بار وارده در فشارهاي مختلف تاير در محدوده معيني از اندازه هاي تاير عقب موج
تراكتور شما مي باشد . عددهاي داخل جدول ويژه هر تاير هستند و فقط بايد به عنوان راهنما اســتفاده شـوند . بـراي دريـافت اطالعـات دقيـق

درباره ميزان فشار باد و بار وارده بر نوع ويژه اي از تاير ، با نمايندگي خود مشورت كنيد .   

 lbf/inفشار تورم (باد)- ٢
 ٤٠ ٣٧ ٣٥ ٣١ ٢٩ ٢٦ ٢٣ ٢٠ ١٧ ١٥

جدول بار اندازه تاير 

 MPH ظرفيت تحمل بار در هر تاير (به پوند) – ١٨/٦

 
 ٢٥

 MPH

 
 ٣١

 MPH

 - - - - ٥٢٠٢ ٥٢٠٢ ٤٨٧٢ ٤٤٩٧ ٤١٣٣ ٣٨١٤ ٣٤٠٦ -  ١٦/٩R×١٤١ ٣٨A٨
 (١٣٨B) - - - - ٥٦٧٦ ٥٦٧٦ ٥٣٥٧ ٤٩٣٨ ٤٥٤١ ٤١٨٨ ٣٧٤٧

 ٣٦٥٠ - - - - - - ٨٠٤٦ ٧٤٢٩ ٦٨٠١ ٦١٨٣ -  ٦٠٠/٦٥R١٥٣ ٣٨A٨
 (١٥٣B) ٣٦٥٠ - - - - - - ٨٠٤٦ ٧٤٢٩ ٦٨٠١ ٦١٨٣

 - - - - ٧٣٨٥ ٧٣٨٥ ٦٩٢٢ ٦٣١٦ ٥٤٢٣ ٥٣١٣ ٤٨٧٢ -  ٢٠/٨R×١٥٣ ٣٨A٨
 (١٥٠B) - - - - ٨٠٤٦ ٨٠٤٦ ٧٦٠٥ ٦٩٤٤ ٦٣٩٣ ٥٨٤٢ ٥٣٥٧

 ٨٥٤٢ - - - - - - ٨٥٤٢ ٧٩٦٩ ٧٣٩٦ ٦٨٢٣ -  ٥٨٠/٧٠R١٥٥ ٣٨A٨
 (١٥٥B) ٨٥٤٢ - - - - - - ٨٥٤٢ ٧٩٦٩ ٧٣٩٦ ٦٨٢٣

 ١٣٥٥٨ - - ١٣٥٥٨ ١٣٠٩٥ ١٢٦٢١ ١٢١٥٨ ١١٦٨٤ ١٠٨٦٨ ١٠٢٥١ ٩٢٣٧ -  ٧١٠/٧٠R١٧١ ٣٨A٨
 (١٧١B) ١٣٥٥٨ - - ١٣٥٥٨ ١٣٠٩٥ ١٢٦٢١ ١٢١٥٨ ١١٦٨٤ ١٠٨٦٨ ١٠٢٥١ ٩٢٣٧

 - - - - ٧٨٢٦ ٧٨٢٦ ٧٣١٩ ٦٧٢٣ ٦١٧٢ ٥٦٢١ ٥٠١٥ -  ٢٠/٨R×١٥٥ ٤٢A٨
 (١٥٢B) - - - - ٨٥٤٢ ٨٥٤٢ ٨٠٤٦ ٧٣٨٥ ٦٧٧٩ ٦١٧٢ ٥٥١١
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 ۱-ħ

 4بخش 
 

روغنکاری و نگهداری
اطالعات عمومی

 مقدمه
این بخش اطالعـات کـاملی از مراحـل سـرویس مـورد نیـاز بـرای                 

جـدول  . نگهداری تراکتور شما در کارائی حداکثر را ارائه مـی دهـد           
 ایـن نیازهـا       مرجعی بـرای   4 – 6روغنکاری و نگهداری درصفحهء     

 .ری شده استبه منظور سهولت هر عملیات شماره گذا. می باشد
 

 محتوا
در . موضوعات آورده شده دراین بخش مطابق فهرست زیر می باشد         

 . انتهای این کتاب ، ضمیمه تکمیلی موجود می باشد
 صفحه موضوع

 4-2 سوخت گیری 
 4-5 برداشتن گارد  

 4-6 جدول روغنکاری و نگهداری  
 4-7 ه و مایع های خنک کنندگریسخورها

 4-8 یش چراغهای هشدار تعمیرات در زمان نما
 4-14 روزانه  /  ساعت 10سرویس هر 
 4-16  ساعت 50سرویس هر 
 4-28  ساعت  300سرویس هر 
 4-36  ساعت  600سرویس هر 
 4-38  ماه  12/  ساعت 1200سرویس هر 
 4-45  ماه  24/ ساعت 1200سرویس هر 
 4-50  ساعت  1800سرویس هر 

 4-52 زوم   در صورت ل–نگهداری عمومی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هشدارهای ایمنی
تمامی احتیاطهای ایمنی فهرست شده در تعمیرات تراکتـور، واقـع           

 .در بخش مقدمه که در ادامه کتابچه آمده است را مطالعه نمائید
 

 .فیلترها و روغنهای استفاده شده را دور بریزید  :تذکر 
 

 اخطار
در حالیکه موتور تراکتور روشن است مبادرت بـه انجـام بازرسـی ،              

 .روغنکاری ، تعمیر یا تنظیمات نکنید
 

  موتور لقی سوپاپ
 

های هیدرولیکی تنظیم شده    تموتور تراکتور شما دارای تایپی     :مهم
هر گونـه تنظیمـات غیـر مجـاز         . میباشد که نیازی به تعمیر ندارند     

موجب آسیب بـه موتـور خواهـد        ) فیلرگیری(حین تنظیم سوپاپها    
 .شد
 

  ساعت رانندگی 50نخستین 
 10عالوه بر عملیات نگهداری عادی فهرست شده ، موارد زیر را هر             

 : ساعت اولیه کار دستگاه بازرسی نمایید50ساعت یاهر روز تا 
     بازرسی سطح روغن گیربکس ، اکسل عقب و سیستم       •

 . هیدرولیک      
 ه های چرخ ها محکم بودن مهر •
  سطح روغن توپی اکسل جلو •

 
تراکتور را بر روی سطح صـاف پـارک نمـوده و تـا حـد                 :مهم

امکان تمامی سیلندرهای هیدرولیکی را قبل از بازرسـی روغـن    
 .آنها ، باز نمائید
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  ساعت اول50سرویس 

 
 ، عملیات سرویس اضـافی      یه کارکرد ماشین   ساعت اول  50 پس از 

 سـاعت اول،    50موارد مربوطه به سرویس     . زیر، را نیز انجام دهید    
 .آمده است) 9بخش (در فهرست بازرسی 

  تعویض روغن و فیلتر موتور •
  تعویض فیلترهای روغن هیدرولیک •
ــربکس، اکســل عقــب   • ــن گی       و سیســتم  بازرســی ســطح روغ

 هیدرولیک 
 (FWD) بازرسی سطح روغن توپی اکسل چرخ محرک جلو  •
 (FWD) بازرسی سطح روغن توپی اکسل چرخ محرک جلو  •
  بازرسی و تنظیم ترمز دستی •
  بازرسی تمامی اتصاالت هوای ورودی •
 ) شکلVتسمه ( بازرسی پولی تسمه پروانه  •
 بازرسی و تنظیم کشش تسمه پروانه •
 ) در محل نصب–ترمز بادی  تریلرها با(
  محکم نمودن تمامی اتصاالت شلنگهای سیستم خنک کننده  •
 ) نصبصورتدر ( بازرسی گشتاور پیچهای بست حمال جلو  •
  بازرسی گشتاور پیچهای محل نصب شاسی یا اتاق ایمنی  •
  بازرسی گشتارو پیچهای مینفولد دود •

 
ائز  سـاعت اولیـه حـ      50 موارد فهرست شـده در بازرسـی         :تذکر

اهمیت می باشند و در صـورت عـدم انجـام آن خرابـی زودرس و                
 .کاهش عمر تراکتور را بدنبال دارد

 
 جلوگیری از آلودگی سیستم

به منظور جلوگیری از ورود هر گونه مواد مزاحم در زمان تعـویض        
روغن ها ، فیلترها ، و غیره همیشه اطراف درپوش های روغن ریز،  

 های بازرسی سطح روغن و فیلترهـا را       پیچهای تخلیه و تراز، میله    
 .قبل از باز نمودن تمیز نمائید

قبل از نصب سیلندرهای هیدرولیکی جدا شده، مطمئن شوید که          
روغن داخل آنها تمیز بوده و در اثر نگهداری طوالنی مدت فاسـد             

 .نشده و همچنین با سطح  گرانروی مناسب باشد
ــاک در     ــرد و خ ــوگیری از ورود گ ــور جل ــه منظ ــام  ب ــان انج زم

گریسکاری، قبل از گریسکاری گرد و غبار را از گریسـخورها پـاک        
 .نمائید

گریس اضافی را پـس از پایـان گریسـکاری از گریسـخورها پـاک               
 .کنید

 
 انعطاف پذیری زمانهای نگهداری 

 
زمانهای فهرست شـده در جـدول روغنکـای و نگهـداری بعنـوان              

 .راهنما جهت کار دستگاه در شرایط کاری عادی می باشند
مرطـوب ،   ( زمانهای یاد شده می باید  تحت  شرایط کـاری  بـد               

 .کوتاه شوند) گل آلود، شنی و فوق العاده کثیف
 جدول روغنکاری و نگهداری

 
ی و  رین بازرسی هـا ، روغنکـا       ، زمانها را ح    4 – 6جدول صفحهء   

از این جـدول بـه       .تعمیر و یا تنظیمات مورد لزوم را نشان میدهد        
. عنوان مرجع سریع راهنما در زمان تعمیر تراکتور استفاده کنیـد          

 .عملیات دستگاه از این جدول تبعیت می کنند
 

 سوخت گیری تراکتور
 

 اخطا ر
 :بخاطر بسپاریدموارد زیر را ) سوخت دیزل(حین کار با گازوئیل 

بدلیل ازدیـاد خطـر انفجـار یـا          .در اطراف گازوئیل سیگار نکشید      
یـا ترکیبـی از     (آتش سوزی تحت هیچ شـرایطی بنـزین ،الکـل ،            

در محیطی سربسـته    . را به گازوئیل اضافه نکنید    ) گازوئیل و الکل  
مثل مخزن سوخت، خطر انفجار حاصل از بنـزین خـالص خیلـی             

عالوه بر ایـن    . رکیبی هرگز استفاده نکنید   و از چنین ت    .زیاد است   
مخلوط گازوئیل و الکل بدلیل پایین آمدن چربی در روغن کـاری            

 .سیستم سوخت رسانی ضعیف عمل میکند
 در پوش روغن ریز را تمیز نگاهداشته و آن را عاری از هر گونه             •

 .آشغال و غیره نگهدارید
 بـه    به منظور جلوگیری از خطـر ورود شـبنم در شـب هنگـام              •

داخل گازوئیل ، مخزن سوخت را در پایان کار روزانه با دستگاه پر             
 .نمائید

 هیچگاه در پوش مخزن سوخت را برندارید یا در حالیکه موتور            •
 .روشن است اقدام به سوخت گیری نکنید

 لوله مخصوص پر نمودن سوخت را در زمان سوخت گیـری در             •
 .مخزن سوخت، کنترل نمائید

چـرا کـه مـی بایـد        . انتهای آن پـر نکنیـد      مخزن سوخت را تا      •
اگـر  . وجود داشـته باشـد      ) سوخت(فضای کافی برای انبساط آن      

 را تهیـه  یدرپوش اصلی مخزن سوخت مفقود شد، در پـوش اصـل         
 .نموده و آن را بر روی مخزن کامال محکم نمائید

 . سوخت تراوش کرده روی مخزن را فورا پاک نمائید •
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کیفیــت ســوخت مــورد اســتفاده یکــی از فاکتورهــای مهــم از 
 .عملکرد رضایتبخش و عمر موتور می باشد

سوخت ها می باید تمیز بوده ، بدرستی پاالیش شده و فاقد اثر             
اطمینـان  . خوردگی روی قطعات سیستم سوخت رسانی باشـد       

حاصل کنید که از سوختی استفاده می کنید که دارای کیفیت           
 .وب بوده و از یک منبع مطمئن خریداری شده استخ

ــره  ــوخت نم ــتر از   D – 2 از س ــرارت بیش ــه ح ــرای درج   ب
 . استفاده کنیدسانتی گراد  درجه7 – ) درجه فارنهایت20(

 درجـه  20  بـرای درجـه حـرارت کمتـر از    D – 1 از سـوخت  
 . استفاده کنیددرجه سانتی گراد 7 – فارنهایت 

بهینه و فرسایش کمتر موتور، سوخت      برای دستیابی به احتراق     
انتخاب شده جهت استفاده می باید برا ساس کاربرد مطابق بـا            

 .جدول انتخاب سوخت زیر باشد
 

 جدول انتخاب سوخت
 

دسته بنـدی   
 کلی سوخت

نقطه جـوش   
ــایی  نهــــ

 )حداکثر(

در صد متـان    
 )حداقل(

مقدار گوگرد  
 )حداکثر(

 درجـــــه D 228 – 1شماره 
 سانتی گراد 

جـــــه  در550
 فارنهایت

40* 3% 

 درجـــــه D 375 – 2شماره 
 سانتی گراد 

ــه 675  درجـــ
 فارنهایت

40 5% 

 
دت طوالنی  در زمان قرار داشتن موتور در دور آرام بم         :توجه  

 درجـه   32(ر صفر درجـه سـانتی گـراد         یا شرایط هوای سرد زی    
 فوت  5000 یا در موقع کار موتور در ارتفاع بیشتر از           )فارنهایت

 . استفاده کنیدD – 1  از سوخت شماره)متر1500  (
در زمان کار مداوم در درجه حرارتهای پائین یا ارتفاع زیـاد،             * 

 . باشد45 ستان مورد نیاز می باید عددحداقل 
 نیاز به تعویض    %5در زمان استفاده از سوخت با گوگرد بیشتر از            

 .روغن های بیشتر طبق جدول نگهداری دستگاه می باشد
 
 
 
 
 

 
 

 پیشــنهاد %3/1ده از ســوخت بــا مقــدار گــوگرد بیشــتر از  اســتفا
 .نمیگردد
 در مصرف سوخت، تا حد امکان از سـوخت بـا        صرفه جویی بمنظور  
 . استفاده کنیدD – 2  شماره

 درجـه  -7  دردرجـه حـرارت کمتـر از   D– 2 از سوخت بـا شـماره  
در دماهای پائین ،    . تفاده نکنید  اس ) درجه فارنهایت  20(سانتی گراد 

ر د. (وجود دارد    موتور   از کار ایستادن   سوخت امکان    نا سفت شد  ی
 ) دستگاه تماس حاصل کنیدصورت بروز این حالت با فروشنده

خصات مورد نیاز ، از کمک      بمنظور اطمینان از تطابق سوخت با مش      
مسـوولیت اسـتفاده از     .  سازنده سوخت بهره گیـری کنیـد       کارخانه

 کارخانـه سـازنده      عهـده  بـر  سـوخت    یسوخت تمیز در مورد کاربر    
 .سوخت می باشد

 
 نگهداری سوخت

 
احتیاطهای زیر را در خصوص اطمینان از عدم ورود گرد و خـاک ،              

 .آب و سایر آلودگی ها به داخل سوخت نگهداری شده انجام دهید
 از جنس آهن سیاه بجای آهن گالوانیزه        ی سوخت را در مخازن    •

اکنش نشان داده چرا که روی موجود با سوخت و . ذخیره کنید 
که به پمپ انژکتوررو انژکتورها     . و ترکیباتی را حاصل می کند     

 .آسیب می رساند
 مخازن ذخیره سوخت مـی بایـد دور از تـابش مسـتقیم نـور                •

خورشید بوده و مقداری زاویه داشته باشند تـا آلـودگی هـای             
 . بمانندورموجود در مخزن از لوله خروج سوخت د

ب و آلودگی ها ازمخزن، در محـل    بمنظور سهولت در خروج آ     •
مقابل لوله خروجی و در پائین تـرین نقطـه یـک پـیچ تخلیـه            

 .تعبیه نمائید
 اگر سوخت ریخته شده به داخل مخزن، فیلتر نمی شـود، در             •

زمان سوخت گیری یک قیف با سوراخ های ریز را در پـر کـن             
 .مخزن سوخت قرار دهید

 سـوختهای    خرید سـوخت را بـه گونـه ای انجـام دهیـد کـه               •
 .گیرندنتابستانی در زمستان مورد استفاده قرار 
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 پر کردن مخزن سوخت

را به منظور جلـوگیری از      ) 1( اطراف درب پر کن مخزن سوخت        . 1
 .ورود گرد و غبار به داخل مخزن و آلوده نمودن سوخت تمیز کنید

 
 درب مخزن را برداشته و آن را در خالل سوخت گیری در جائی              . 2

درب مخزن را به منظور جلـوگیری از خطـر مفقـود    . تمیز قرار دهید  
      آن ، توســط یــک رشــته زنجیــر بــه مخــزن ســوخت متصــلشــدن 

 . نموده اند 
 
 پس از پر نمودن مخزن، در پوش مخزن را در جـای خـود قـرار                 . 3

 .داده و محکم نمائید
 

مخزن سمت راست از طریق پر کردن مخزن سمت چـپ            :توجه  
 .پر می شود

 
همیشه درب  مخزن مفقود شده یا آسیب دیـده را بـا یـک               :مهم  
 . اصلی تعویض نمائیددرب

 : ظرفیت مخزن سوخت 
TM155 تا  TM120 285گالن آمریکائی2/75(   لیتر ( 

TM175   / TM190  398 گالن آمریکائی1/105( لیتر ( 
 

 حفاظ ها
 در پوش موتور

می بایـد قبـل از بکـارگیری        ) 1(به منظور رعایت ایمنی ، در پوش        
 .تراکتور محکم شده و بطور صحیح قفل شده باشد

 اضافی دیگری نیز بـه منظـور جلـوگیری از ورود            درپوشهای حفاظ 
 در  سیسـتم تهویـه   / ر بین تسـمه محـرک پروانـه         انگشتان دست د  

 .زمان پائین آوردن در پوش به وضعیت کار، تعبیه شده است
 

  شیر برقی استارتحفاظ
 

 شیر برقی اسـتارت را بـه منظـور    ی مربوط بهاتصاالت برق) 1(د  گار
در زمان اتصال   . جلوگیری از خطر تماس تصادفی، پوشش می دهد       

 .می باید نصب شده باشدخفاظ باتری ها به سیتسم برقی ، 
 

 1

 2

 3
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 حفاظ برداشتن نحوه

 
به منظور انجام عملیات بازرسی، روغنکاری و  نگهداری و تعمیرات،           
در پوش و پانلهای دسترسی مربوطه می باید بـاز شـده و برداشـته               

 .شوند
 

پس از انجام کار بر روی تراکتـور، کلیـه گاردهـا را قبـل از                 :مهم  
 .بکارگیری دستگاه، نصب نمائید

 
 مربــوط بــه 1هرســت شــده در بخــش از توصــیه هــای ف :مهــم  

 .احتیاطهای ایمنی حین تعمیرات تراکتور پیروی نمائید
 

 کاپوت
 

به منظور دسترسی به محوطه موتور برای انجام عملیات نگهـداری            
بـه منظـور بـاال      .  نصب شده است   کاپوت یک   جلو در قسمت    انهروز

)  قـرار دارنـد    کـاپوت  کـه در زیـر    ( از دو جـک گـازی        کاپوتبردن  
 .ده شده استاستفا

 واقع در شـکل   )1(کاپوت  ، اهرم آزاد کننده کاپوتبرای باز نمودن   
سـپس  .  را به سمت جلو حرکت داده و اجازه دهید کـه برگـردد               4

 . دهید تا قفل آن آزاد شودرا برای بار دوم به جلو حرکتآن 
را بـه قسـمت پـایین کشـیده و     کـاپوت  ) 1 (با استفاده از دستگیره 

روی رادیـاتور نشسـته اسـت، سـپس بـه           کاپوت  مطمئن شوید که    
بررسـی  . ، آن را محکم به پـائین بکشـید        کاپوتمنظور بستن کامل    

بطور کامل با کشـیدن آن بـه بـاال روی دسـتگیره             کاپوت  کنید که   
 .قفل شده باشد

 
 درپوشهای مربوط به کنسول ابزار دقیق

 
پانل های دو طرف کنسـول ابـزار دقیـق دسـتگاه را مـی تـوان بـه                 

را ) 2(و  ) 1(دستگیره های   . ولت جهت انجام تعمیرات باز نمود       سه
پیچانده و پانل سمت راست را به منظور دستیابی بـه جعبـه فیـوز،           

 .پدالهای ترمز و غیره بردارید
، رله موتور و مجموعـه فالشـرها در       ) فیوزهای ماکسی (اکثر فیوزها   

داشـته  پشت پانل سمت چپ قرار دارند که به روش مشابه  قبل  بر             
 مربـوط بـه اپراتـوری را بـرای جزئیـات دیگـر              50صـفحه . می شود 
 .ببینید

 

 4

 5

 6
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 جدول روغنکاری و نگهداری

تعداد  زمان تعمیر
 عملیات

تمیز  بازرسی نگهداری مورد نیاز
 نمودن

تعویض  روغن
 نمودن

 شماره صفحه تخلیه تنظیم

 4-8     * * فیلتر خارجی هواکش موتور 1
 4-11  *    * سطح آب خنک کن موتور  2
 4-12  *    * ترمز سطح روغن در مخزن  3
 4-13  *    * ) در محل نصب(سطح روغن در مخزن کالچ  4

زمانی که المپ 
هشدار روشن 

 می شود
 

 4-13 *      * جدا کننده آب/ فیلتر گازوئیل  5
 4-14  *    * سطح روغن موتور 6
 4-14  *    * )در محل نصب(سطح مایع شیشه شوی شیشه  7

 ساعت 10هر 
 یا روزانه

 4-15 *      )بادترمزهای محرک با (مخازن هوا  8 
 4-16     * *  سیستم تهویه هوارادیاتور رادیاتور، کولر روغن و  9

 4-17     *  فیلترهای هوای کابین  10
 4-19    *   همهء گریسخورها 11
 4-26  *    * گشتارو مهره چرخ عقب و جلو 12
 4-27      *  هابازدید باد الستیک ها و وضعیت الستیک 13

 
 

  ساعت 50هر 
 

 4-27      * تخلیه شیر کنترل اتوماتیک ) های(شیشه  14
 4-28   *    روغن موتور و فیلتر آن  15
 4-30  *   * * )آب و هوای سرد(سطح الکترولیت باتری  16
 4-31  *    * سطح روغن توپی ها و اکسل چهار چرخ محرک جلو 17
 4-32    *   ندر تعلیق جلویاتاقان باالیی سیل 18
 4-32  *    * گیربکس/ اکسل عقب / سطح روغن هیدرولیک  19
 4-33      * تسمه پروانهپولی  20
 4-33  *    * )محل نصب(تسمه محرک کمپرسور  21
 4-34  *    * گشتاور پیچهای نصب کابین و شاسی ایمنی 22

 
 
 
  ساعت300هر
 

 4-35  *    * ترمز دستی  23
 4-36   *    فیلتر های روغن گیربکس هیدرولیک  24
 4-37   *    فیلتر خارجی هوای موتور 25
 4-37      * اتصاالت هوای ورودی به موتور 26
 4-38   *   * مجزا کننده آب از گازوئیل و فیلتر آن 27

 
 عتسا600هر 

 

 4-39   *    فیلتر بخار کش کارتل روغن موتور 28
 4-40   *    فیلترهای هوای داخل کابین 29
 4-41   *    هیدرولیک/ فیلتر روغن گیربکس اکسل عقب 30
 4-42   *    روغن دیفرانسیل اکسل جلو 31
 4-43   *    روغن توپی  اکسل جلو 32

 
ساعت 1200هر

 یا بطور ساالنه
 

 4-44  *   * * )مناطق سردسیر(سطح الکترولیت، باتری  33
  1200 هر 4-45   *    آب خنک کننده موتور 34

 4-49   *    فیلتر هوای داخلی موتور 35  ساعت یا دوسال
 4-50  *   * * سوخت پاشهای گازوئیل 36  ساعت1800هر 

 4-52  *    * م سوخت رسانیستهواگیری از سی 37
 4-52  *    *  برقی-یکی  مکان– )گیربکس دو دستوری(کالیبراسیون گیربکس  38
 4-56  *    * )ه ایگیربکس فرمان محدود(کالیبراسیون گیربکس  39
 4-59  *    *  تمام اتوماتیک– )گیربکس فرمان قدرت(کالیبراسیون گیربکس  40
 EMU *    *  61-4کالیبراسیون  41
 4-63  *    * کالیبراسیون شیرهای کنترل اتوماتیک الکتروهیدولیک 42
 4-64  *    * ترمزهای پایی 43
 4-64  *    * دور آرام موتور  44
 4-65  *    * )اتوماتیک(قالب برداشت  45
 4-65  *    * سیستم تهویه هوا 46
 4-66  *    * تنظیم سیستم تعلیق کابین 47
 4-68  *    * تنظیم چراغ باال و چراغ کابین 48
 4-69   *    تعویض چراغ 49

 
 
 
 
 

 نگهداری 
 عمومی

 4-72   *    تعویض فیوز 50

 
  .زمان تعویض روغن درصورت وجود گوگرد زیاد در سوخت یا اگر تراکتور بخواهد در شرایط هوای سرد، کار کند، تقلیل می یابد •

 . جام دهید    زمانیکه هوا خیلی مرطوب است یا موقع کار در گل و الی و شرایط گرد و غبار ، زود به زود عملیات گریسکاری را ان#
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 روانکارها و مایع های خنک کننده

سطح گرانروی صحیح روغن موتور بستگی به درجه حرارت محـیط          
در هنگام انتخاب روغن جهت موتور تراکتور خـود بـه جـدول      . دارد

 .سمت راست مراجعه کنید
 در جاهایی که درجه دمای محیط بـیش از حـد  بـاال یـا                 :توجه  

دماهـای خیلـی    در SAE 5W30پائین است از روغنهـایی مثـل   
 . در دماهای خیلی باال استفاده کنیدSAE50پائین ، 

 گوگرد موجود در گازوئیل
 ذکر شده اسـت، بهـر حـال،         4زمان تعویض روغن موتور در بخش       

موقع استفاده از سـوختهای محلـی بـا درصـد گـوگرد بـاال، زمـان                 
 : تعویض روغن موتور مطابق زیر تنظیم می شود 

 عویض روغنزمان ت   (%)در صد گوگرد
 عادی    5/0زیر 

  زمان عادی½    5/0-0/1
  زمان عادی¼    0/1باالی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجـاز   %3/1  بـاالتر از     گـوگرد   استفاده از سوخت با درصـد     : نکته
 .نمی باشد

 مقادیر تقریبی مشخصات بین المللی مشخصاتNew holland سیاالت توصیه شده و موارد کاربرد آنها 
 روغن موتور

 HSP (15W40)آمبرا سوپر گلد 
 (10W30)آمبرا سوپر گلد 

NH 330 G 
NH 324 G 

APICH- 4 , ACEA-E5 
 

 ) گالن آمریکا20( لیتر 19

 گیربکس، اکسل جلو و روغن سیستم هیدرولیک
 ) G  ) 10W30آمبرا مالتی 

 گیربکس با فرمان مکانیکی -
 ا فرمان برقی مکانیکیگیربکس ب  -
 گیربکس تمام اتوماتیک  -
-  120/130 TM 
 رنج و پاور کامند -
- TM140/155 
 TM175/TM190 پاور کامند  -

 
 
 

NH410 B 

 
 
 

API GL4 , ISO 32/46 

 
 
 

 ) گالن آمریکا2/17( لیتر65
 ) گالن آمریکا3/19( لیتر73
 ) گالن آمریکا1/21( لیتر80
 ) گالن آمریکا8/23( لیتر90

 ) گالن امریکا4/26(لیتر100 

 روغن چرخهای محرک جلو
  G (10W30) آمبرا مولتی –اکسل 

- 140 TM – 120 TM 
- 190  TM - 155 TM 

 G (10W30) آمپرا مولتی –توپی های 
- 140 TM – 120 TM –بازاء هر توپی  
- 190  TM – 155 TM –بازاء هر توپی  

 
 
 

NH410B 

 
 
 

APIGL 4 , ISO 32/46 
 
 

 
 )ریکا گالن آم5/9( لیتر 9

 ) گالن آمریکا8/14( لیتر 14
 ) گالن آمریکا8/1( لیتر7/1

 ) گالن آمریکا3/2( لیتر15/2
 

 آب موجود در رادیاتور موتور
 ظرفیت سیستم

  آب*
 آمبرا آگریفلو

 
 

NH900 A 

 
 
 

  لیتر26
50% 
50% 

 )شس آمریکا ا7/6( میلی لیتر  PAG-E13, ISO100 200گرانروی  N/a تهویه مطبوعروغن کمپرسور سیستم 
 روغن ترمز 

  ترمز LHMآمبرا 
NH 610 A   

 در صورت نیاز  GR9 NH 710 A NLGI 2گریس مخصوص فیتینگ ها و بریتگ ها آمبرا 

 می به منظور کاهش خوردگی و مواد مزاحم ، آب مورد استفاده در سیستم خنک کننده.  و تمیز استفاده کنید مقطر به همراه آب %)50(از ضدیخ : توجه
 : باید بر طبق مشخصات زیر باشد 

 سولفات    کلراید    حداکثر سختی 
  ذره در میلیون 100   ذره در میلیون100    ذره در میلیون300 

آب و در کشورهای با .  که مربوط به استفاده از عامل بازدارنده از خوردگی است مراجعه کنید 4در جاهایی که ضدیخ در دسترس نیست ، به بخش   :مهم
 .  هوای خیلی گرم که ضدیخ در دسترس نیست شما از آب تمیز استفاده کنید 

-30 °C +20 °C-25 °C +40 °C

-22 °F -13 °F +5 °F +68 °F +104 °F

SAE 15W-40

SAE 10W-30

SAE 5W-30

-15 °C
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 هنگامی که چراغ اخطار روشن می شود

 
 1عملکرد 
  فیلتر هوا موتورسرویس

 
فیلتر خارجی هواکش موتور را زمانیکه شاخص گرد و غبار واقع بـر             

 ساعت هر کـدام     600روی پانل جلوی دستگاه روشن میشود یا هر         
 .که زودتر فرا رسید تمیز کنید

تـا  اگر المپ شـاخص روشـن شـد، عملیـات سـرویس را حـداکثر                
 .یکساعت بعد انجام دهید

 
فیلتر خارجی هواکش موتور را زمانیکه شاخص گـرد و غبـار      :مهم

.  ساعت عملکـرد دسـتگاه تمیـز کنیـد    600روشن شد یا بعد از هر     
عمـر سـرویس  فیلتـر  را    ) مکرر(تمیز نمودن فیلتر بصورت متوالی      

 .کاهش می دهد
 

 قابـل   در تمامی مـدلها، فیلتـر هـواکش از سـمت راسـت دسـتگاه              
 .دسترسی است

 
TM 120 تا TM 155 

 
در ) 1(را باز نموده و فیلتر هـوای خـارجی          ) 2(مهره خروسکی    . 1

 . را از مجموعه فیلترها خارج کنید7شکل 
 

TM175 و TM190 
 
 را بـاز نمـوده و در پـوش          8در شـکل    ) 2(سه بست نگهدارنـده     . 2

در ) 1(برداشـتن فیلتـر خـارجی       . مجموعه فیلترهای هوا را بردارید    
حالیکه فیلتر داخلی هنوز در جـایش قـرار دارد بـه آسـانی میسـر                

 .است
 

 . یا برنداشته یا به آن آسیب نرسانید را داخلی :مهم 
 
اگـر هنـوز    . دید نمائیـد  ت داخلی فیلتر هوای خارجی را باز      قسم . 3

گرد و غبار وجود دارد، فیلتر خارجی معیوب بوده و میباید تعویض             
 .در این زمان فیلتر هوای داخلی را نیز عوض نمائید. شود

و Aبسته به وضعیت فیلتر خارجی هوا، با اسـتفاده از روشـهای              . 4
B یا Cاین فیلتر را تمیز نمائید . 

 .ه می شود برای گرد و غبار خشک استفادBیا  Aروشهای * 
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 بـه شـدت     در صورت دود آلود بودن، روغنـی یـا           Cاز روش    •

 بار تمیـز نمـودن آن       5کثیف بودن فیلتر خارجی هوا یا پس از         
 . استفاده کنیدBیا Aبه روشهای 

یک فیلتر خارجی هوا پیش از تعویض ممکن اسـت بـیش    :توجه  
بـه  (هواگیری شده یا تنها یـک بـار          ) Bیا  Aبه روشهای   (  بار   5از  

 .ته شودشس) Cروش 
 

 Aروش 
 

 و  هاد در بین کف دسـتان قـرار د        9دو انتهای فیلتر را مطابق شکل       
 .آرام ضربه بزنید 

فیلتر را بین سطوح سخت قرار      چرا که موجب آسیب            :مهم  
 .به آن می شود

 
 Bوش ر
 

) l bf / in 30( بـار  2از کمپرسور بـاد و هـوای بـا فشـار حـداکثر      
کمپرسور باد در داخل فیلتر باشـد و        استفاده کنید به طوریکه نازل      

سـپس از سـمت   . باشـد )  اینچ6( میلی متر  150فاصله آن از فیلتر     
 10مطابق شکل . داخل به خارج گرد و غبار را از فیلتر خارج کنید

 
 اخطار

 .هنگام انجام این عملیات ، از عینک محافظ و ماسک استفاده کنید
 

 Cروش 
 

تشـو  سدر داخل آب گرم محتوی مقـدار کمـی از مـاده  ش              فیلتر را 
 15اجازه بدهید این عملیات حداقل      . دهنده پر کف غوطه ور کنید     

 . فیلتر می یابد از سطح آب باال باشدگشاددقیقه ادامه یابد ، سر
 

هرگز از گازوئیل ، بنزین ، حالل یا آب بـا دمـای بیشـتر از                 :مهم  
چرا که ممکن است سبب آسیب      . درجه حرارت بدن استفاده نکنید    

پس از عملیات خیساندن فیلتر، آن را داخل آب         . دیدگی فیلتر شود  
قرار داده و مراقب باشید که آب کثیف خـارج فیلتـر بـه داخـل آن                 

 .وارد نشود
سپس فیلتر را با آب تمیز بشوئید بـه شـکلی کـه آب از داخـل بـه            

اگـر از شـلنگ     . خارج وارد شده و عاری از هر گونه گردو غبار باشد          
. تجـاوز کنـد    ) lbf 30( بار   2استفاده  می شود ، فشار آب نباید از          

جریان آب می باید آرام باشد چرا که اینکار باعث عـدم آسـیب بـه                
 .  نگا ه کنید 11به شکل . فیلتر میشود 
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آب اضافی را از فیلترخارج نموده و صبرکنید تا فیلتر با هوا خشـک              

هرگز از کمپرسور باد، المپ یا گرما برای خشک نمودن فیلتر           . شود
 .استفاده نکنید

معموال مدت زمان خشک شدن یک فیلتر، یـک الـی سـه             :توجه  
 .روز است

 هرگز از گرما یا هوای فشـرده بـرای خشـک نمـودن فیلتـر           :مهم  
بدلیل خطر پارگی فیلتـر تـا خشـک نشـدن کامـل             . ده نکنید استفا

پیشنهاد می شود کـه یـک       . فیلتر  آن را در جای خود نصب نکنید        
فیلتر جدید یا فیلتر قبلی تمیز شـده در ایـن مـدت نصـب شـده و            
فیلتر شسته شده برای نصب در سرویس بعدی مورد اسـتفاده قـرار    

 .گیرد
هداری شـده و بـه منظـور        فیلتر یدکی می باید در مکانی خشک نگ       

جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل آن یا آسیب دیدگی پوشانده             
 .شود

تشـو  سیک فیلتر هوای خارجی را فقط یک بار می توان ش          : توجه  
 .داد
 با قرار دادن یک المپ در داخل فیلتر، آن را از جهت هر گونـه                . 5

ثـاری از    نگاه کنید اگـر آ     12به شکل   . آسیب دیدگی بازرسی کنید   
سوراخ شدگی مشاهده شد یا اگر قسمتهایی که در آنجا کاغذ فیلتر            

 .نازک شده باشد دیدید فیلتر را دور بیاندازید
 پوسته فلزی را از جهت آسیب و تشکیل دهنده فیلتر  قسمتهای . 6

در .  کنیـد  بازرسـی دیدگی و واشـر پالسـتیکی را از جهـت پـارگی             
 .صورت وقوع هر یک از این موارد فیلتر را دور بیاندازید

با استفاده از یک پارچه نم دار، قسمت داخلی پوسته فیلتر هـوا              . 7
اطمینان حاصـل   . به فیلتر داخلی هوا آسیب نرسانید     . را تمیز کنید  

کنید که انتهای داخلی پوسته فیلتر تمیز باشـد تـا واشـر آببنـدی               
 .د براحتی بر روی فیلتر بنشیندالستیکی بتوان

TM120 تا TM155 
رامطـابق  ) 1( فیلتر خارجی تمیز شده یا فیلتر خـارجی جدیـد            . 8

از سالم بودن واشر آببندی مهـره خروسـکی         .  نصب کنید  13شکل  
در . را محکـم کنیـد    ) 2(اطمینان حاصل نموده و مهـره خروسـکی         

عـویض  واشـر آببنـدی را ت     / صورت آسیب دیدگی مهره خروسـکی       
 .نمائید

TM175 و TM190  
به درستی در داخل    ) 1(اطمینان حاصل کنید که فیلتر داخلی        . 9

مجموعه فیلتر هوا قبل از نصب فیلتر خارجی جای گیرد در پـوش             
انتهایی را نصب نموده و سه بسـت مربـوط بـه آن را محکـم قفـل                  

 .نمائید
ار ،  اگر پس از تمیز نمودن فیلتر خارجی، المپ شاخص گـرد و غبـ             

بـه  .  روشن شد فیلتر خارجی یا فیلتر می باید تعویض گردند  امجدد
 . مراجعه کنید 35 و 25عملیات 

 

 12

 13

 14

بخش ٤ - روغنكاري و نگهداري 
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ۱۱-ħ

 
 2عملکرد 

 بازدید سطح مایع خنک کننده موتور
 

زمانیکه نمایشگر مربوط به پائین بودن سطح آب را دیـاتور کـه بـر               
روی پانل جلوی دستگاه واقع است ، روشن شود موتـو را  خـاموش    

 .نموده و سطح آب را بازرسی نمائید
 

 اخطار
 روی مخـزن    درپـوش سیستم خنک کننده تحت فشار کـه توسـط          

مادامیکه سیستم تحت حـرارت     . ال می شود کار میکند    انبساط اعم 
وقتیکـه  . خطر آفـرین مـی باشـد      درپوش  زیاد است باز نمودن این      

سیستم خنک شد، با استفاده از یک تک      ضـخیم ، درپـوش را            
به آرامی تا مرحله توقف اول آن باز نمـوده و صـبر کنیـد تـا فشـار                   

هیچگاه همچنین . داخل قبل از برداشتن کامل در پوش تخلیه شود 
در پوش را از باالی رادیاتور برندارید مگر اینکه درب فشـار مخـزن              

 .انبساط برداشته شود
 
 

 تذکر
بـه مـوارد    . مایع خنک کننده می باید از پوست دور نگهداشته شود         

ایمنی چسبانده شده بر روی فیلتر آب و ظرف حاوی ضد یخ توجه             
 .کنید

 
در زمانیکـه موتـور سـرد اسـت         ) 1 (انبساطسطح آب را در مخزن      

روی ) 2(سطح آب می باید در باالی خـط پـائینی           . بازرسی نمائید 
را برداشته و   ) 3 (پوشاگر نیاز به آب است، در     . باشد انبساطمخزن  

 ایـن کتابچـه، مخلـوط آب و         8طبق مقدار مشخص شده در بخش       
 . اضافه نمائید50/50ضد یخ 

 
 نباشد، سطح آب می باید      آب انبساطاگر در داخل مخزن     : توجه  

در رادیاتور بازرسی شود، سیسـتم را از جهـت نشـتی هـا بازرسـی                
 .نموده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر نمائید

 
در صورت نیاز   . درب رادیاتور را موقعیکه سیستم سرد است بردارید       

آب اضافه نمائید تا سطح آب درست تا زیر قسـمت بـاالیی گلـویی               
را نصـب نمـوده و آب را مطـابق       رادیـاتور   درب  . د قرار گیـر   رادیاتور

 .آنچه در فوق آورده شد، در داخل مخزن فرعی بریزید

 15

بخش ٤ - روغنكاري و نگهداري 

پارچه 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

Yashar430

Yashar430


Yashar430


Yashar430


Yashar430


Yashar430


Yashar430
۱۱ - ۴

Yashar430

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ۱ĥ-ħ

 
 3عملکرد 

 بازرسی سطح روغن ترمز
)TM120 تا TM155(  
 

سـطح روغـن   اگر چراغ نمایشگر واقع بر روی پانل جلـوی دسـتگاه        
 بازرسـی   (S)، سطح روغـن را در مخـزن          ترمز را پائین نشان دهد    

 .نمائید
ت راسـت و پشـت      مسـ  مخزن روغن ترمز در زیر درپـوش واقـع در         

در ایـن مخـزن بصـورت       سطح روغن را    . مخزن فرعی آب قرار دارد    
هرگز سطح روغن داخل این مخزن نمی باید        . ید نمائید دچشمی باز 

در . واقـع بـر روی مخـزن قـرار گیـرد          ) MIN) 2پائین تر از خـط      
را برداشته و آن را بـا روغـن معـدنی           ) 3(صورت لزوم، درب پر کن      

اجـازه ندهیـد روغـن      .  پر نمائید   )MAX) 1ترمز تا سطح    / کالچ  
 .سر ریز شود

 
 سطح روغن ترمز اکسل جلو

)TM120 تا TM155 (  
 

تراکتورهایی که دارای سیستم ترمز اکسل جلـو مـی باشـند دارای             
مخزن روغن ترمز دیگری نیز هستند که در پـائین و سـمت عقـب               

ن ترمز اصلی قرار دارد، سطح روغن در این مخزن نیز می باید             مخز
 .در همان زمان بازرسی سطح روغن مخزن اصلی ، بازرسی گردد

 
کالچ را بر روی بدنـه تراکتـور        / مراقب باشید که روغن ترمز       :مهم

 .نریزید چرا که موجب آسیب به رنگ بدنه دستگاه می گردد
 

 TM 190 و   TM 175ی  سیستم های ترمزی تراکتورها    :توجه  
با استفاده از روغن سیستم گیربکس کار می کند و بنابراین نیـازی             

 .به مخزن روغن ترمز ندارند
 

 اخطار
 .کالچ صحیح استفاده نمائید/ تنها از روغن معدنی ترمز

مخلوط نمودن انواع مختلف روغن ممکن اسـت سـبب آسـیب بـه              
 اشـکال در    یـت در نها اجزاء داخلی سیستم ترمز هیدرولیک شده و        

کـالچ مـی بایـد دور از پوسـت بـدن نگـه              / روغن ترمز   . ترمز گردد 
به توصیه های موجود بر روی ظرف حاوی روغن ترمز          . داشته شود   
برای اطالعات بیشـتر در خصـوص مشخصـات صـحیح           . توجه کنید 

 . مراجعه کنید8روغن ترمز به بخش 
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 ۱Ħ-ħ

 
 4عملکرد 

ــالچ   ــن ک ــربکس(بازرســی ســطح روغ ــط گی               فق
shutle command( 

کالچ  برروری پانل جلوی دستگاه پایین بودن سطح روغن     واقع اگرچراغ نمایشگر 
مخزن روغن کالچ در زیـر   .، سطح روغن را در مخزن بازرسی کنید را نشان دهد 

ح روغن را در این مخزن      سط.  واقع در سمت چپ دستگاه قرار دارد       عقب درپوش
سطح روغن در این مخزن نمی باید در پائین خـط            .بصورت چشمی بازدید کنید   

MIN) 3 (     در صورت لزوم، درب روغن ریز     . واقع بر روی مخزن قرار گیرد)را ) 1
.  پر نمائیـد    ترمز/ با روغن معدنی کالچ     ) MAX) 2برداشته و مخزن را تا خط       

 .شودمراقب باشید که روغن سر ریز ن
 

 اخطار
بـه  . ترمز می باید دور از پوست بـدن نگداشـته شـود           / روغن کالچ   

تنهـا  . موارد ایمنی موجود بر روی ظرف محتوی روغن توجه نمائید         
مخلوط نمـودن   . ترمز با نوع صحیح استفاده نمائید     / از روغن کالچ    

روغنهای مختلف می تواند سـبب آسـیب بـه اجـزاء داخلـی کـالچ                
رای اطالعات بیشتر در خصوص روغن کالچ بـه         ب. هیدرولیکی گردد 

 . مراجعه کنید8بخش 
 

ترمـز بـر روی بدنـه دسـتگاه         / مراقب باشید که روغن کالچ       :مهم
 .چرا که ممکن است سبب آسیب دیدگی رنگ دستگاه شود. نریزد

 5عملکرد 
 تخلیه آب سیستم سوخت رسانی 

قبل از شل نمودن یا جدا کـردن هـر قطعـه ای از سیسـتم                 :مهم
تزریق سوخت، محوطه اطراف هر قسمت را به منظور جلـوگیری از            

 .ورود آلودگی کامال تمیز نمائید
اگر چراغ نمایشگر واقع بر روی پانل جلوی دستگاه از وجود آب در             
جدا کننده آب از گازوئیل ، خبر دهد، فیلتر گازوئیل و جدا کننده،             

 :آب را به روش زیر تخلیه نمائید
 .واقع بر روی فیلتر را شل نمائید) 1(پیچ هواگیری  . 1
 .را از پیچ تخلیه جدا نمائید) 2 (سنسورسیم  . 2
، پیچ تخلیه واقـع بـر روی  مجموعـه ،            ) 3 (مهرهبا شل نمودن     . 3

 .جدا کننده، آب را باز نمائید/ فیلتر 
.  شـده و سـوخت تمیـز شـود         صبر کنید تا سوخت آلوده خارج      . 4

پـیچ  . ختـه و آن را دور بریزیـد       سوخت را در یک ظرف مناسـب ری       
 . نمائیدمتصل را سنسوره رابسته و سیم یتخل

کلید استارت را به منظور راه انـدازی پمـپ برقـی گازوئیـل در                . 5
زمانیکـه سـوخت    . وضعیت روشن قرار داده فیلتر را هواگیری کنید       

خارج شد، پیچ هواگیری ) 1(پیچ هواگیری عادی از حبابهای هوا از      
 .را محکم نموده و کلید استارت را در وضعیت خاموش قرار دهید
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 ۱ħ-ħ

 
  ساعت کار10سرویس هر 

 )هر کدام که زودتر فرا برسد(
 

 6عملکرد 
 بازرسی سطح روغن موتور

 
سطح روغن را زمانیکه تراکتور بر روی سطح صاف پارک شده است            

 . دقیقه بعد از خاموش نمودن موتور بازدید کنید5و پس از حداقل 
 
میز آن را ت  . را از سمت چپ موتور خارج نمائید      ) 1( روغن   سیخ . 1

 .نموده و مجددا بطور کامل وارد کنید
سطح روغن مـی بایـد مـا        .  روغن را بیرون  بکشید     سیخمجددا   . 2

 .واقع بر روی میله باشد) 2(بین شکافهای 
 را بـاز    (3)اگر روغن بیشتری مورد نیاز باشد، درب روغـن ریـز             . 3

نموده و روغن تازه اضافه نمائید تـا حـدی کـه سـطح روغـن بـین                  
ار روغـن نشـان     مقـد .  روغن قرار گیرد   سیخ واقع بر روی     هایعالمت

 8/1 باالیی و پائینی روی میله ، حـدود          هایتداده شده توسط عالم   
 .است)  گالن 9/1(لیتر 

 
روغـن ، روغـن اضـافه        سـیخ بیشتر از عالمت باالئی روی       :توجه  
چرا که روغن اضافی بر اثـر سـوختن ، تولیـد دود نمـوده و                . نکنید

در حالیکه سطح    هرگز موتور را  . روند مصرف روغن را زیاد می کند      
 .نیاندازید پائین است، بکار عالمتروغن آن زیر 

 . درب روغن ریز را مجددا نصب نمائید. 4
گرانروی  صـحیح    به منظوراطالعات بیشتر در خصوص مشخصات و      

 . مراجعه کنید8روغن به بخش 
 

 7عملکرد 
 )در محل نصب(بازدید مخزن آب شیشه شوی 

 در زیر عقب کابین در سمت چپ دستگاه قـرار           یمخزن شیشه شو  
همان مخزن برای شیشه شوی پنجره های عقب و جلو وجود           . دارد
 .دارد

 
) 2 (را برداشته و آن را با محلول شیشه شو  تـا خـط             ) 1(در پوش   
MAX    در هوای سرد، از شیشه شوی .  واقع بر روی مخزن پر کنید

 .همراه با ضد یخ استفاده کنید
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 ۱Ĩ-ħ

 
 8عملکرد 

در  تریلرهـایی   ( ترمـز   ) های ( تخلیه هوای مخزن   
در محـل   -که  ترمزهای  آنها  با  هم عمل می کنند           

 )نصب
 

 ساعت یا بصورت روزانه، هـر کـدام کـه زودتـر فـرا برسـد،                 10 هر  
 .مخازن هوا را تخلیه کنید

 
ترمز دستی تراکتور را اعمال نموده، جلـوی تمـامی چرخهـا بلـوک              

سیسـتم ترمـز بـادی تمـامی        . و موتور را خاموش کنید      قرار دهید   
تریلرها دارای مخزن بادی است که در زیر سمت چپ اکسل عقـب             

تراکتورهای دارای سیستم ترمز منفرد دارای یک مخزن        . واقع است 
ایـن  . هوای اضافی هستند که در زیرسمت راست اکسل واقع اسـت          

 .مخازن از سمت عقب تراکتور قابل دسترسی هستند
 

بـه منظـور تخلیـه      . بر روی پایه، هر مخزن یـک حلقـه وجـود دارد           
را در تمامی جهات حرکت داده و اجـازه دهیـد           ) 1(مخزن ، حلقه،    

زمانیکه موتـور دوبـاره     . که فشار هوا و آب انباشته شده خارج گردد        
 .روشن می شود، مخازن دوباره پر از باد می شوند
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 ۱ĩ-ħ

 
، انجام عملیـات مـذکور       ساعته 50سرویس کارکرد   

 :قبل و عملیات زیر
 

 9عملکرد 
 و   ، روغـن    کـولر    و   رادیاتور  تمیز کردن لوله های   

 تهویه مطبوعپره های کندانسور 
 

 . را از جهت تجمع مواد زائد یا مسدود شدگی بازدید کنیدپره ها
ن را تمیـز    اگر هر یک از موارد فوق مشاهده شد ، به صـورت زیـر آ              

 .کنید
 

 هشدار
. و لباس مخصـوص اسـتفاده کنیـد    از عینک  اری   فرآیند تمیز ک   در

 محـیط   ،برای پرهیز از آسیب دیـدگی ناشـی از انفجـار احتمـالی              
 .ل پاکسازی کنید اطراف را از افراد غیر مسئو

 
به منظور تمیز نمودن، از هوای تحت فشار یا فشار آب کمتـر از         . 1
 .استفاده کنید ) lbf/ in2  100( بار 7
 و کـولر روغـن گیـربکس بـه منظـور            تهویـه مطبـوع   کندانسور   . 2

به منظور باز .  سهولت انجام تعمیرات دارای دسترسی آسان هستند    
 .را آزاد نمائید) 1(نمودن دو بست 

در ) (3(  تهویـه مطبـوع    و کندانسـور  ) 2(کولر روغن گیـربکس      . 3
 دسترسـی را مطابق شکل بیرون بکشید تا به رادیـاتور          ) محل نصب 
 .پیدا کنید

ابتـدا  . آب یا هوا را از میان هر شبکه و از عقب به جلـو بریزیـد                 . 4
و در نهایـت      تهویـه مطبـوع    رادیاتور را تمیز کنید سپس کندانسور     

کولر روغن گیربکس را در صورت خم شدگی پره ها آنهـا را صـاف               
 .کنید

 
اگر پره ها توسط مواد روغنی مسـدود شـوند، بـا اسـتفاده        : توجه

 .دآب خارج کنیتحت فشار را این گونه مواد دهنده تشوسمحلول ش
 

 23

 24

بخش ٤ - روغنكاري و نگهداري 
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

Yashar430

Yashar430


Yashar430


Yashar430
۱۲ - ۴

Yashar430


http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ۱Ī_ħ

 
  10عملکرد 

 ی اتاقک رانندهتمیز کردن فیلترهای هوا
توسط پروانه دمنده از طریـق دو        اتاقک راننده هوای ورودی بداخل    

 عبور می کند که هـر کـدام در          25مطابق شکل   ) 1(فیلتر خارجی   
بعالوه دو فیلترگـردش هـوا نیـز        . یک طرف سقف کابین قرار دارند     

کابین تعبیه شده انـد ،      وجود دارد که در قسمت داخلی پانل سقف         
 . نگاه کنید27به شکل . بطوریکه در هر طرف یک فیلتر وجود دارد

 راخاموش نمـوده و تمـامی       دمندهقبل از سرویس نمودن فیلترها ،       
درب دیگر را نیز دقـت نمائیـد کـه      . پنجره ها و یک درب را ببندید      

فشار تخلیه اکثر گرد و غبـار معلـق را از سـطح زیـرین     . بسته باشد 
 .فیلتر ها بیرون خواهد راند

 
در  شرایط  آب  و  هوائی  مرطوب  ، مثل حالتی که اکثر                  :توجه  

صبح های زود اتفاق می افتد، قبل از سرویس نمودن فیلترها، اقدام   
خارج نمودن ذرات مرطوب وارد شده      . به روش نمودن دمنده نکنید    

 .به داخل فیلتر کار مشکلی است
 

 فیلترهای خارجی 
 ضـامن   26ظور بیرون آوردن فیلتر خارجی، ابتدا مطابق شکل       به من 

 دور دیگر نیز به منظـور     2/1را چرخانده و سپس     ) 3(محکم کننده   
پس در  سـ بچرخانیـد     )2(آزاد نمودن قسمت جلوئی درپوش فیلتـر        

 . را خارج نمائید )1( و فیلتر  )2(پوش 
 

فیلترها از مواد مخصوصی ساخته شده اند که آببنـدی در            :توجه  
مراقب باشید  . سطح پائینی آنها توسط نوار الستیکی انجام می شود        
 .که حین بیرون آوردن فیلتر به آن آسیب وارد نکنید

  بـار  2فیلترها را با دمیـدن هـوای فشـرده ،  بـا  فشـار کمتـر  از               
)lbf/in2 30 (ا از ســمت کثیــف آن گــرد و غبــار ر. تمیــز نمائیــد

 میلی متـر    300افشانه، کمپرسور باد می باید حداقل       . هدایت کنید 
 . از فیلتر فاصله داشته باشد تا به کاغذ فیلتر آسیب نرسد ) اینچ12(
 

از آنجائیکه امکان آسیب دیدگی فیلتر وجود دارد هرگز آن           :مهم  
ک محفظه های فیلترها را با پارچـه کتـانی مرطـوب پـا            . را نشوئید 

فیلترها را ابتدا از سمت تمیز نصب نموده و بعـد در پـوش را               . کنید
 .ببندید

 
در شرایط هوائی بـا گـرد و غبـار زیـاد فیلترهـا مـی بایـد                    :توجه  

 .بصورت مکرر تمیز گردند
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 فیلترهای داخلی 

 
 ابتـدا   27به منظور خارج نمودن فیلتر هوای داخلی ، مطابق شکل           

را در خالف جهـت عقربـه هـای سـاعت چرخانـده و بعـد                ) 1(پیچ  
 .درپوش فیلتر را بردارید

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . را از پوسته آن خارج کنید) 1( ، فیلتر 28سپس مطابق شکل 
 

ه اند که آببنـدی در      فیلترها از مواد مخصوصی ساخته شد      : توجه
مراقـب  .  آنها توسط نواری الستیکی انجام می شـود         از سطح پائینی 

 .باشیدکه حین بیرون آوردن فیلتر به آن آسیب وارد نکنید
  2فیلترها  را  با  دمیدن  هوای   فشرده   بـا   فشـار   کمتـر  از                               

 گرد و غبار را از سمت تمیز فیلتـر  .تمیز نمائید) lbf/in2 30 (بار  
فاصله افشـانه کمپرسـور  بـاد  از          . به سمت کثیف آن هدایت کنید     

 بـه     تـا   باشـد  )  اینچ 12(  میلی متر    300   حداقل  فیلتر می باید  
 .الیه های فیلتر آسیب نرسد

 
ز آنجائیکه امکان آسیب دیدگی فیلتر وجود دارد هرگـز آن        ا:  مهم

 .را نشوئید
 

ی فیلترها را با استفاده از یک تکه پارچه کتانی مرطـوب          محفظه ها 
فیلتر ها را ابتدا از سـمت تمیـز نصـب نمـوده  و  بعـد            . پاک کنید   

 .درپوش ها را ببندید
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 11عملکرد 

 تمامی گریسخورها
 

 تـا   29تمامی مفصلها را روغنکاری نمائید و طبق شـکلهای شـامل            
 با استفاده از یک گریس پمپ ، گـریس خورهـا را گریسـکاری               52

 .نمائید
 

 8 به منظور اسـتفاده از گـریس بـا مشخصـات صـحیح بـه بخـش             
 .مراجعه کنید

 
 )مکانیکیبا تنظیم (  باالبر  راست و چپ جکمیله 

مطابق شکل روبرو با استفاده از گریس پمپ بـه نقـاط نشـان داده               
 .شده گریس بزنید

 
 
 
 
 
 
 
 

 )با تنظیم هیدرولیکی( باال بر راست جکمیله  
مطابق شکل روبرو با استفاده از گریس پمپ بـه نقطـه نشـان داده               

 .شده گریس بزنید
 
 
 
 
 
 
 

 ) TM 175 تا  TM 190(  باالبر  خارجی جک
با استفاده از گریس پمپ مطابق شکل روبرو بـه نقطـه نشـان داده               

 .شده گریس بزنید
 

 نیـز   در این جا  . بر گردان دیده می شود     باال جکدر شکل    :توجه  
 . باال بر سمت چپ وجود دارد جکگریسخوری مشابه با گریسخور 

 

 29

 30

 31

بخش ٤ - روغنكاري و نگهداري 
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 ĥģ_ħ

 
 )در محل نصب (بوستر کمک فنر

 
با استفاده گریس پمپ ، گریسخور نشان داده شده در شکل روبـرو             

 .را گریس بزنید
 در سـمت راسـت نصـب شـده باشـد ، نقطـه               بوستر کمک فنر  اگر  

 .گریسخور دیگری مطابق شکل روبرو  وجود دارد
 
 
 

محورهای چرخ جلو در تراکتور دو چـرخ محـرک و           
  TM155 تا TM120 -ت بازوی فرمان سمت راس

با استفاده از گریس پمـپ، گریسـخور نشـان داده شـده در شـکل           
 .روبرو را گریس بزنید

 
. بر روی هر دو محور چرخ جلـو گـریس خـور وجـود دارد               :توجه  

بـه  . ولی بر روی بازوی فرمان سمت چپ گریسـخور وجـود نـدارد              
 .منظور افزایش عمر ، اتصال ، آببندی شده و روغنکاری می گردد

 
 
 

 پین مفصل افقی جلو در تراکتور دو چرخ محرک
TM120 تا TM155  

سخور نشان داده شـده    با استفاده از گریس پمپ مطابق شکل ، گری        
 .را گریسکاری نمائید

 
 
 
 
 

 توپی های جلو در تراکتور دو چرخ محرک 
TM120 تا TM155 

را بیرون آورده و آن را با گریس تازه پر نموده           ) 1(در پوش مرکزی    
 .و ببندید

 .این عمل را در چرخ سمت مخالف نیز انجام دهید
 

 یـا   و غبـار پـر گـرد  هنگـام کـار در شـرایط آب و هـوایی        :توجه  
 .مرطوب و یا گل آلود گریسکاری را بصورت مکرر انجام دهید

 مراجعه  8به منظور دستیابی به مشخصات صحیح گریس به بخش          
 .کنید
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 خـارجی   یاکسل تراکتور دو چرخ محـرک ، اجـزا        

 فرمان ، توپی های جلو
 TM175 و TM190 

 
با استفاده از گریس پمپ مطـابق شـکل روبـرو، گـریس خورهـا را                

 ) به منظور تمیز نمودن بیرون آورده شود راچرخ(گریس بزنید 
 

 شکل ، گریس خورهای سمت راست را نشان می دهد که            :توجه  
ر روی سمت چپ اکسل می بایـد گـریس زده           همین گریسخورها ب  

 .شود
 

 مرکـزی   یاکسل تراکتور دو چـرخ محـرک ، اجـزا         
 فرمان

TM175 و TM190 
 

با استفاده از گـریس پمـپ ، مطـابق شـکل روبـرو گریسـخورها را                 
 .گریسکاری کنید

 
 
 
 

اکسل استاندارد چهار چـرخ     (پین مفصل افقی جلو     
 )محرک

ا استفاده از گریس پمپ، مطابق شکل روبرو اقدام بـه گریسـکاری             ب
 .گریسخورها نمائید

 
 
 
 
 

اکسل استاندارد چهار چرخ    (پین مفصل افقی عقب     
 )محرک

با استفاده از گریس پمپ، مطابق شکل روبرو اقدام بـه گریسـکاری             
 .نمائید
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اکسل حداکثر فرمان چهار چـرخ      (پین مفصل افقی    

 )محرک
 

با استفاده از گریس پمپ مطابق شکل روبرو اقـدام بـه گریسـکاری              
 .نمائید

 
 
 
 
 

پین مفصل افقی ، مفصل سیلندر تعلیـق و مفصـل           
 )اکسل تعلیق چهار چرخ محرک (panhardمیله 

 
ری گریسـکا  با استفاده از گریس پمپ ، مطابق شکل گریسخورها را         

 .کنید
 
 
 
 
 

 )اکسل تعلیق چهار چرخ محرک(بازوی تعلیق 
 

با استفاده از گریس پمپ ، گریسخور واقع در عقب بازوی تعلیـق را          
کــه در زیــر تراکتــور و در قســمت جلــوئی گیــربکس قــرار دارد را  

 .گریسکاری کنید
 
 
 
 
 

تنهـا در اکسـل هـای حـداکثر         (چهار شاخ گاردان    
 )فرمان و تعلیق

 
با استفاده از گریس پمپ ، گریسخور نشان داده شـده در شـکل را               

 . گریس بزنید
 

 گریسخورهای نشان داده شده در شکل عقب میل گاردان          :توجه  
در برخی مدلها، یک درپوش ، بطور کامل میل گاردان را      . قرار دارند 

 .پوشش می دهد و به منظور دسترسی یک سوراخ ایجاد شده است
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اکسل تمامی تراکتورهای چهار    (سیلندر های فرمان    

 ) در محل نصب(و ضربه گیرهای جلو ) چرخ محرک
با استفاده از گریس پمپ ، مطابق شکل گریسـخورهای نشـان داده       

 .شده را گریسکاری کنید
 

 . انتهای سمت چپ اکسل در شکل نشان داده شـده اسـت            : توجه
فرمـان سـمت راسـت و       گریسخورهای مشابهی نیز بر روی سیلندر       

 .اتصال ضربه گیر وجود دارد
 
 
 

 سیلندرهای فرمان ، سگدستها
 )اکسل حداکثر فرمان چهار چرخ محرک(

گریسخورهای نشـان داده شـده در شـکل روبـرو را بـا اسـتفاده از                 
 .گریس پمپ گریسکاری کنید

 . انتهای سمت راست اکسل در شکل نشان داده شده است         : توجه  
ی نیز بـر روی سـیلندر فرمـان سـمت چـپ و       گریسخورهای مشابه 

 .سگدست آن وجود دارد
 
 

اکسل تمامی تراکتورهـای    (یاتاقانهای گردان باالئی    
 )چهار چرخ محرک

با استفاده از گریس پمپ، گریسخورهای نشان داده شده در شـکل            
 .روبرو را گریسکاری کنید

 
 .یاتاقان گردان سمت چپ در شکل نشان داده شده اسـت           : توجه

گریسخورهای مشابهی نیز بـر روی یاتاقـان گـردان سـمت راسـت              
 . وجود دارد

 
 

اکسل تمامی تراکتورهای   (یاتاقانهای گردان پائینی    
 )چهار چرخ محرک

با استفاده از گریس پمپ ، گریسخورهای نشان داده شده در شکل            
 .روبرو را گریسکاری کنید

 
 در شـکل یاتاقـان گـردان سـمت چـپ دیـده مـی شـود،                 :توجه  

 .گریسخور مشابهی نیز بر روی یاتاقان گردشی راست وجود دارد
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 محور اکسل عقب

 
تنها در دو مرحله گریسخورهای نصـب شـده در دو انتهـای محـور               

 .اکسل را گریسکاری کنید
 

هنگام کار دسـتگاه در  شـرایط  بـا  گـرد و  غبـار زیـاد ،                     : توجه  
 هوای خیلی مرطوب ، گریسکاری را مکـررا          و محیط گل آلود و آب    

 .انجام دهید
 
 
 
 
 

 )نوع درگیری اتوماتیک(قالب کششی عقب 
 

با استفاده از گریس پمپ، گریسخورهای نشان داده شده در شـکل            
 .روبرو را گریسکاری نمائید

 
 
 
 
 
 
 

 ) با بدنه لغزان (قالب کششی عقب 
 

با استفاده از گریس پمپ، گریسخورهای نشان داده شده در شـکل            
 .روبرو را گریسکاری کنید
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 قالب جلو

 
با استفاده از گریس پمپ، گریسخورهای نشان داده شده در شـکل            

 .روبرو را گریسکاری نمائید
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میله اتصال غلتشی مخصوص کارهای سنگین 
 

 نشان داده شده در شـکل       یبا استفاده از گریس پمپ، گریسخورها     
 .روبرو  را گریسکاری نمائید
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  12عملکرد 

 بازدید مهره های چرخ های جلو و عقب
مهره چرخهای عقب و جلو را از جهت سـفت بـودن بـا اسـتفاده از                 

 .بازرسی نمائیدمتر تروک 
 

 . مشخص شده جهت سفت نمودن در جدول زیر آمده استورگشتا
 

 دو چرخ محرک
 پیچهای اتصال دیسک جلو به توپی

 تـــــا TM120در مـــــدلهای  -
TM155 

تـــــا TM175  در مـــــدلهای -
TM190 

 
 
 

300 Nm (220 lbf.ft.) 
 
 

217 Nm (160 lbf. ft.) 
 چرخهای جلـو   –چهار چرخ محرک    

 با تنظیم دستی 
 پیچهای اتصال دیسک جلو به توپی

 –پیچهای اتصال دیسـک جلـو بـه ریـم         
 رینگ چرخ

 
 
 

210 Nm (155 lbf. ft.) 
 

240 Nm (177 lbf. ft.) 

 چرخهای عقب با تنظیم دستی
 ی توپی به دیسکمهره ها

  رینگ چرخ– مهره های دیسک به ریم
  رینگ چرخ–مهره های دیسک به ریم

 
 

250 Nm (184 lbf. ft.) 
240 Nm (177 lbf. ft.) 

240 Nm (177 lbf. ft.)  
 اکسل 

 پیچهای دو تکه
  عدد پیچ دو سر رزوه توپی8 -
  عدد پیچ دو سر رزوه توپی10  -

 پیچهای دیسک به توپی
 عدد پیچ دو سر رزوه تـوپی بـا          8 -

 دیسکهای فوالدی
 عدد پیچ دو سـر رزوه تـوپی         10  -

 با دیسکهای فوالدی
 رینگ  –مهره های اتصال دیسک به ریم     

 چرخ
 –مهـره هــای اتصـال دیســک بـه ریــم    

 M16با پیچهای : دیسکهای فوالدی

 
 

300 Nm (220 lbf. ft.) 
300 Nm (220 lbf. ft.) 

 
260 Nm (190 lbf. ft.) 
250 Nm (184 lbf. ft.) 

 
 

310 Nm (228 lbf. ft.) 
 
 
 
 
 

240 Nm (177 lbf. ft.)  
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 13عملکرد 

  هاو وضعیت الستیکبازدید باد الستیک ها 
 

الستیک عقب و جلو را بازرسی و تنظیم کنیدآج و قسمت           باد  فشار  
 .بیرونی الستیک را از جهت هر گونه آسیب دیدگی بازرسی نمائید

 
به منظور تناسب بار اعمال شده ، فشار باد السـتیک هـا را تنظـیم                

 در خصوص فشار الستیک ها و       3 برای این منظور به بخش    . نمائید
 .بارهای مجاز آنها مراجعه کنید

 
آب سنگین شوند ،    / اگر الستیکها با محلول کلرید کلسیم       : توجه  

به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی به فشار سنج های معمولی از            
فشـار را در    . دیـ فشار سنج های مخصوص این محلـول اسـتفاده کن         

 .پائین قرار دارد بازرسی کنیدحالیکه سوپاپ باد الستیک در 
 
 

  14عملکرد 
 تخلیه بطری های شیرکنترل از راه دور

  
ی باز شده یا نصب می شود، مقدار        موقعی که یک شلنگ هیدرولیک    

کمی روغن  از کوپلنیگ  شیر کنترل  غیر  قابل  دسترسی  تخلیه                
به این منظور برای دستیابی به روغن تخلیه شده مخازن          . می شود   

سـطح  . روغن واقع در پائین شیر کنتـرل مـذکور را تخلیـه نمائیـد             
 .روغن را در این مخازن بصورت چشمی بازدید نمائید

 
ورت لزوم ، شیشه را باز نموده در پوش آن را بردارید و روغـن     در ص 

سـپس مخـزن را     . داخل آن را بداخل ظرف مناسبی تخلیه نمائیـد        
دوباره نصب نموده و مطمئن شوید که مخزن بـه طـور صـحیح در               

 .پائین شیر قرار گرفته باشد
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  ساعته 300سرویس کارکرد 

 

 زمان تعویض روغن موتور
 ساعته روغـن  300 در مورد تعویض   15دستورالعمل شماره    : مهم

 . موتور و فیلتر آن توضیح داده است 
 

 بکارگیری در هوای سرد
 

 درجـه سـانتی گـراد       -12روغن موتورهایی که در درجه حرارت زیر      
 کنند می باید هـر      کار می سخت  یا در شرایط    )  درجه فانهایت  10(

 ساعت کار   300فیلتر روغن تنها پس از      . ( ساعت تعویض شود   150
 .)تعویض می گردد

 مقدار گوگرد موجود در سوخت دیزل 
در بعضی کشورها، سوخت دیزل موجود حاوی مقدار زیادی گوگرد          

در اینصورت زمان تعویض روغن باید مطابق زیر تنظـیم          . می باشد   
 :گردد 
 %0/1 و 5/0ن  مقدار گوگرد بی •

 . ساعت تعویض کنید150  روغن موتور را هر -      
 

  %3/1 و 0/1 مقدار گوگرد بین  •
 . ساعت تعویض کنید75 روغن موتور در هر -      

 
در صورت وجود تردید، روغن موتور را طبق جـدول موجـود در      

 .زیر درپوش موتور تعویض نمائید
 

 15عملکرد 
  موتورتعویض روغن و فیلتر

. موتور را روشن کنید تا قبل از تعویض روغن و فیلتر گرم شود             
تراکتور را بر روی سطح صاف پارک نموده و موتـور را خـاموش       

 .ترمز دستی را درگیر کنید. کنید
 

 اخطار
 .مراقب باشید که با روغن موتور داغ تماس پیدا نکنید

شـروع  اگر روغن موتور خیلی داغ است، اجازه دهید تا قبـل از             
 .م شود ر حداقل ولرکا
 

 :به منظور تعویض روغن و فیلتر
 از سـمت    56را مطابق شـکل     ) 1(  پیچ تخلیه روغن موتور       . 1

روغـن  . چپ موتور  بردارید و روغن را در ظرف مناسبی بریزید          
 . دور بریزیدبه تمامیرا
 . پس از تخلیه روغن ، پیچ تخلیه را ببندید. 2

 

 56
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 فیلتـر   57مطابق شـکل    .  اطراف فیلتر روغن را تمیز نمائید      . 3

 .را باز نموده و دور بیندازید) 2(روغن 
 .را تمیز نمائید) 3( سطح تماس فیلتر . 4
 قشر نازکی از روغـن تمیـز بـر روی رینـگ آببنـدی فیلتـر            . 5

فیلتر را بچرخانید   . زده و فیلتر را نصب نمائید     ) 1(روغن جدید   
رینگ آببندی با سـطح اتصـال تمـاس پیـدا کنـد،          تا مدتی که    

بـیش از حـد،     .  دور دیگر نیز آن را بچرخانیـد         1 تا   4/3سپس  
 .فیلتر را نچرخانید

 
 
 
 
 برداشـته و آن را      58را مطـابق شـکل      ) 3( درب روغن ریز     . 6

از روغـن تـازه ، بـا سـطح          )  گـالن آمریکـا    20( لیتـر    19حدود  
 .گرانروی و کیفیت مناسب پر کنید

 دقیقـه تحـت دور آرام       3 موتور را روشن نموده و به مـدت          . 7
 .سپس موتور را خاموش کنید. برانید 

 پیچ تخلیـه و اطـراف فیلتـر روغـن را از جهـت نشـتی هـا                 . 8
 .بازرسی نمائید

 تخلیه  ل دقیقه صبر کنید تا روغن به داخل کارت        5به مدت    . 9
در شـکل   ) 1(روغـن   سیخ  شود، سپس سطح روغن را از طریق        

   باشد، )2(سطح روغن می باید بین عالمات .  بازرسی نمائید58
 .در صورت نیاز روغن بیشتری اضافه کنید

 
، سـیخ   هرگز بیشتر از خط حـداکثر موجـود بـر روی             :توجه  

 سـوخته شـده و تولیـد دود          روغـن زیـاد ،    . روغن اضافه نکنیـد   
هرگـز موتـور را در     . نموده و مصرف روغن را افزایش مـی دهـد         

بکـار  که سـطح روغـن آن کمتـر از خـط حـداقل اسـت ،                 حالی
 .نیاندازید

 
 .درب روغن ریز را نصب نمائید . 10

به منظور دستیابی به اطالعات بیشـتر در خصـوص مشخصـات            
 . مراجعه کنید8صحیح روغن به بخش 

 
  لیتر19 :     )با فیلتر(مقدار روغن 

 ) گالن آمریکا20(   
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 16عملکرد 
 باتریها

 
این عملیات در خصوص بـاتری تراکتورهـایی کـه در آب و               : مهم

سطح الکترولیـت اینگونـه     . هوای سرد کار می کنند انجام می شود       
 شـود، بـه     بازدیـد  مـاه    12 ساعت یا هـر      1200باتریها می باید هر     

 . نگاه کنید 33عملکرد 
 

 پیچهـای   هز نمـود  را با بـا   ) 1(به منظور دستیابی به باتری در پوش        
 .بردارید) 2(نگهدارنده درپوش 

 
 
 
 
 
 

 کنید  بازدید. را از باالی باتری بردارید    ) 1(شش عدد درپوش تهویه     
که سطح الکترولیت در باالی صفحات جدا کننـده موجـود در هـر               

 .شبکه از باتری باشد
، آب معدنی در صورت لزوم ، سطح  الکترولیت باتری را با آب مقطر        

 .هرگز بیش از حد آب نریزید. پر نمائید
هرگز از آب شیر ، آب باران یا سایر منابع آبی برای اینکار اسـتفاده               

 .نکنید
 

خوردگی قطبهای بـاتری    پوسیدگی یا   به منظور جلوگیری از ایجاد      
 . پوشانده شودگریس یا وازلین از  ایمی باید تمیز شده و باالیه

 
اتری به شدت تخلیـه مـی شـود، مـثال ولتـاژ             در صورتیکه ب   : مهم

 شارژ بخصوصی را انجـام       ای  ولت باشد، می باید مرحله     7قطب زیر   
 .بدین منظور نمانیده مجاز تراکتور خود را ببنید. داد
 

 59
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 17عملکرد 

 روغنکاری چهار چرخ محرک
 

 اکسل جلو
 خـارج  61را مطـابق شـکل   ) 1(پر کن (درپوش ترکیبی سطح  

در . نموده و مطمئن شوید که روغن به پائین مجرا رسیده باشد          
صورت لزوم از طریق مجرا روغن تمیز اضافه نموده و درپوش را            

 .تعویض نمائید
 
 
 
 

 توپی جلو
در ) 1(پـرکن   /  در پـوش سـطح       تنگرفچرخ جلو را با در نظر       

 . مطابق شکل روبرو قرار دهید3وضعیت ساعت 
پر کن را خـارج نمـوده و مطمـئن شـوید کـه              / در پوش سطح    

در صـورت لـزوم از طریـق        . روغن به پایئن مجرا رسـیده باشـد       
 .مجرا روغن تمیز تا حدی که از مجرا سرریز شود اضافه نمائید

 .این کار را روی چرخ جلوی دیگر تکرار نمائید
 8به منظور دستیابی به مشخصـات صـحیح روغـن بـه بخـش               

 .مراجعه نمائید

 61

 62

 

 ٣١-٤

بخش ٤ - روغنكاري و نگهداري  
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 
 18عملکرد 

گریسکاری یاتاقـان چهـار چـرخ محـرک بـاالئی           
 سیلندر تعلیق جلو

 
برای دستیابی به محل گریسکاری یاتاقان باالئی سـیلندر تعلیـق از            

بـه ایـن    . گریس پمپ و یک شلنگ رابط مـی بایـد اسـتفاده نمـود             
 .طریق نیاز به برداشتن گارد تسمه دینام نمی باشد

 مراجعـه   8ریس بـه فصـل      برای دستیابی به مشخصات صـحیح گـ       
 .کنید

 
 
 
 

 19عملکرد 
اکسـل عقـب و     /  گیـربکس    سطح روغـن   بازرسی

 هیدرولیک
 

سطح روغن را در حالیکه تراکتور بر روی سطح صاف پارک شـده و              
 دقیقـه   5تمامی سیلندرها باز هسـتند و موتـور حـداقل بـه مـدت               

 .خاموش شده است بازرسی نمائید
رج نمائید و بازرسـی نمائیـد       را خا ) 2( روغن   سیخ 64مطابق شکل   

واقـع بـر روی     ) MAX) 3  و    MINکه سطح روغن بین عالمـات       
را ) 1(آن باشد، در صورت پائین بودن سطح روغن ، درپوش پر کن    

 .باز نموده و به مقدار مورد نیاز روغن اضافه نمائید
 . مراجعه کنید8برای دستیابی به مشخصات صحیح روغن به بخش 

 
 

TM175 و TM190 
از طریق گیج چشمی واقع در سـمت چـپ پوسـته اکسـل عقـب ،                 

بررسی کنید که سطح روغـن بـین        . سطح روغن را بازرسی نمائید      
 .واقع بر روی گیح چشمی باشد) 3(عالمات حداکثر و حداقل 

 
را خـارج نمـوده و تـا میـزان          ) 1(در پوش پر کـن        در صورت لزوم ،   

 .مورد نیاز روغن اضافه نمائید

 63
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 20عملکرد 

  شکل Vبازرسی پولی تسمه 
 

طول تسمه و نیز سطح آن را از جهت وجود ترک ، شکاف و سایش              
در صورت وجود تردیـد، یـک تسـمه جدیـد نصـب             . بازرسی نمائید 

 .نمائید
مطمئن شوید که تسمه بطور صحیح بر روی پولی هـا نصـب شـده               

مل باشد و نیز بازرسی نمائید که تسمه سفت کن به طور صحیح ع             
 .کند

 
 
 
 

  21عملکرد 
 کشش تسمه محرک کمپرسور

 در –در تریلرهایی که محرک ترمز آنها بـاد اسـت      (
 )محل نصب

 
.  تامین مـی گـردد      دگر  هرز    پولی ، توسط     محرک  هکشش تسم 

ــولی    ــیچ اتـصال پ ــزان  ) 3(پ ــه می  را شــل نمــوده و آن را ب
)lbf.in 55(Nm 6  این گشتارو کم فقط برای سـوار       . د سفت نمائی

 .کافی است   آن ، ایبر روی پایه  دگر هرز  ن مجموعه پولیشد
پیچ پولی تسمه سفت کـن        رگشتاورا شل نموده و     ) 2(مهره قفلی   

                              صـــــحیح  معـــــادلرگشـــــتاو. را بازرســـــی نمائیـــــد) 1(
)lbf.in 66 (Nm 5/7ــزوم، .  مــی باشــد را   رگشــتاودر صــورت ل

 .تنظیم نموده و مهره قفلی با ببندید
 

 lbf.in 62 (Nm 85(را بــه میــزان ) 3(پــس پــیچ اتصــال پــولی 
 .محکم نمائید
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 22عملکرد 

 بازرسی پیچ و مهره های اتصال کابین ایمنی
 

 .گشتاور پیچهای اتصال کابین ایمنی را بازرسی نمائید
 

تمـامی مـدلها بـا کـابین        (اتصاالت جلـوی کـابین      
 )استاندارد یا معلق

 
مهره های اتصال جلو که از زیر کابین قابل دسترسی هستند در هر             

 .دو طرف و در سمت جلو واقع شده اند
 :مهره به صورت زیر است/ سفت نمودن پیچ   رگشتاو

 Nm 420 – 340            :  مهره عایق اتصال کابین . 1
 )lbf.ft 309 – 250      (.  )یک عدد در هر طرف(

 
 Nm            148 – 114 : پیچهای پایه اتصال به گیربکس. 2
 )lbf.ft. 109 – 84        ( )چهار عدد در هر طرف(

 
ــابین  ات ــب ک ــاالت عق ــدلهای (ص ــاTM 120م                  ت

155 TMبا کابین استاندارد ، ( 
 

اتصاالت عقب که از زیر کابین قابـل دسترسـی هسـتند در هـر دو                
گشتاور  سفت  نمودن پـیچ  .  طرف و در سمت عقب واقع شده اند        

 :مهره ها به قرار زیر است/ 
 Nm 319 – 289             :پیچهای پایه اتصال به اکسل . 1
 )235– 213 (.lbf. ft             ) چهار عدد در هر طرف(
 
 Nm 420 – 340            : دنده عایق اتصال کابین . 2
 )lbf.ft. 309 – 250      (   )یک عدد در هر طرف(

 
 

 )مدلهای با کابین معلق(تسمه ایمنی کابین 
 

ه نگهدارنده تسمه ایمنی کابین از عقب تراکتور قابل دسترسـی           مهر
 .است

 :گشتاور سفت نمودن مهره ها به صورت زیر است
 Nm 53          مهره تسمه ایمنی کابین  . 1
 )lbf.ft. 3/39(    ) یک عدد هر در طرف(

 68
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 پیج و مهره های اتصال عقب کابین 

 )تراکتورهای دارای کابین معلق(
 

اتصاالت عقب که از زیر کابین قابـل دسترسـی هسـتند در هـر دو                
سفت نمودن پیچها     رگشتاو. طرف و در سمت عقب واقع شده اند         

 : و مهره ها به قرار زیر است
 
):                                   راسـت و چـپ    دو مهـره فقـط درسـمت        : (مهره های میله متعادل کننـده        . 1
)lbf.ft. 258 ( Nm 350 
 :پیچهای پایه اتصال به پوسته اکسل  . 2
 )سه عدد و در هر طرف(

TM190 تا TM120.)                 lbf.ft 147 ( Nm 200 
 :پیچهای پایه اتصال به اکسل  . 3
 )دو عدد در هر طرف(

TM155 تا TM120         : )       lbf.ft. 228 (310 Nm 
TM190 تا TM175)                  : 158  lbf.ft.(85 Nm  

 : مهر ه های پایه اتصال باالئی  . 4
 lbf.ft 158 ( Nm 215)                   (.دو عدد در هر طرف(
 :مهره اتصال پیچ باالئی تعلیق  . 5
 lbf.ft. 37 (Nm 50      (  ) یک عدد در هر طرف(

 
 

 23عملکرد 
  تنظیم ترمز دستی

 
 . جلو، بلوک قرار دهید، عقب تراکتور را باال ببریدهر چرخدر جلوی 

ترمز دستی را بگونه ای درگیر کنید که شیار چهارم میله آن درگیر 
 .شود

را که بر روی سیم     ) 1( را شل نمائید و مهره تنظیم         )2(مهره قفلی   
 در آستانه قفـل شـدن قـرار         واقع است بچرخانید تا زمانیکه چرخها     

 .گیرند
ترمز دستی را آزاد نمـوده و مطمـئن شـوید کـه چرخهـا در حـال                  

ترمز دستی را اعمال کنید تا مطمـئن شـوید کـه    . چرخش نباشند   
 .سیستم بطور آزادانه عمل می کند

 .پس مهره قفلی را ببندید
 

ر برای امتحان ترمز دستی، با اعمال این ترمز میزان توقف تراکتور د  
 .جاده را بررسی نمائید
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 ساعت انجام عملیات مذکور قبل و عملیات        600هر  
 :زیر

 

 24عملکرد 
 تعویض فیلترهای روغن گیربکس و هیدرولیک
تمامی . نوع فیلترهای هیدرولیک بستگی به مشخصات تراکتور دارد       

 .فیلترها در زیر سمت راست کف دستگاه واقع شده اند 
 تنها بر    )2( و فیلتر شارژ     74 و   73مطابق شکلهای   ) 1(فیلتر اصلی   

روی تراکتورهایی که مجهز به پمپ هیدرولیک جابه جایی متغییـر           
  ) CCLSسیتسم . (هستند نصب شده است

 از نوع مصرفی    75 و   74در شکلهای   ) 1( بجز فیلتر     تمامی فیلترها، 
برای تعویض فیلتر مصرفی ، اطراف فیلتر را تمیز نمـوده و            . هستند

 .ندازید بیادوربعد فیلتر را باز نموده و 
 

و تا قبل .  مقداری باز نمائید 73را مطابق شکل    ) 1(فیلتر     :توجه
 .از باز نمودن کامل، چند لحظه صبر کنید

این کار موجب می شود که هوای داخل فیلتر تخلیه شده و بیشـتر              
 .روغن به داخل سیستم هیدرولیک برگرد

.  دارای یک کارتریج قابل تعویض اسـت       74مطابق شکل   ) 1(فیلتر  
واقع بـر بـاالی     ) 3(برای دستیابی به کارتریج ، سه مهره نگهدارنده         

 .فیلتر را شل نموده و بردارید
مطمئن شوید که در پوش فیلتـر قبـل از نصـب کـارتریج جدیـد و                

 .رینگ آببندی تمیز باشد و بعد بر روی دستگاه نصب نمائید
ه بـر روی    را نشان می دهد ک    ) 1( فیلتر اصلی هیدرولیک     75شکل  
رهایی که پمپ هیدرولیک جابجایی ثابت دارند نصـب شـده           وتراکت
بـا فرمـان    رهایی که گیـربکس     وفقط بر روی تراکت   ) 2(فیلتر  . است

 . دارند نصب گردیده استمکانیکی
اطـراف سـیل    . مجرای داخی و سطح اتصال فیلتـر را تمیـز نمائیـد           

 روی الستیکی هر فیلتـر جدیـد را بـه روغـن آغشـته نمائیـد و بـر                 
 .تراکتور نصب نمائید

  دور   4/3سطوح را با پیچاندن فیلتر با هم تماس دهیـد و سـپس                
 .دیگر نیز بچرخانید و هرگز بیش از حد فیلتر را نچرخانید

بـرای  .  دارای یک کارتریج قابل تعویض اسـت         75شکل  ) 1(فیلتر  
ایـن کـار بـه      . را شـل نمائیـد    ) 5(تعویض کارتریج ، پیچ هواگیری      

وا از داخل بدنه فیلتر کمک می نمایـد تـا زمانیکـه روغـن               تخلیه ه 
و . را بردارید ) 3(پیچهای  . بتواند به سیستم هیدرولیک تخلیه گردد     

درپوش پائینی را جدا کنید و فیلتر کاغذی و اورینـگ آن را خـارج               
 .نمائید

یک فیلتر و سیل جدید نصب نمائید و به شکل معکوس باز نمودن             
سپس پیچ هواگیری را محکم     . انجام نمائید عملیات جمع نمودن را     

 .کنید

 73

 74

 75

 36_4  

بخش ٤ - روغنكاري و نگهداري  
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 25عملکرد 

 تعویض فیلتر هوای خارجی
 

 توضــیح داده شــده 1فیلتــر خــارجی را همــانطور کــه در عملکــرد 
 .برداشته و آن را دور بیاندازید

سطح داخلی پوسته هواکش را با استفاده از یک تکـه پارچـه تمیـز            
پس فیلتر س. بطوریکه حین کار به فیلتر داخلی آسیب نرسد. نمائید

 .ائیدخارجی جدید را نصب نم
 

 26عملکرد 
 بازرسی اتصاالت هوای ورودی به موتور

 
. در هـر دو سـمت موتـور انجـام دهیـد           را  در صورت لزوم این کـار       

 ورود هوا را از جهت محکـم بـودن، بازرسـی            شلنگبستهای اتصال   
 .نمائید

اتصاالت ورودی به هواکش    ) 3(و  ) 1(از سمت چپ موتور، در نقاط       
اتصـاالت توربوشـارژر بـه اینترکـولر را         ) 4(و  ) 2(موتور و در نقـاط      

 .هرگز پیچهای اتصال را بیش از حد سفت نکنید. بازسی نمائید
ضروری است که سمت هوای تمیز سیسـتم فیلتراسـیون در محـل             

 . بطور صحیح آببندی گردد )3(و ) 1(اتصاالت 
 
 

اتصاالت مینفولـد ورودی    ) 2( و    )1(از سمت راست موتور، در نقاط       
هرگز پیچهای اتصال را بیش از حـد        . کولر را بازرسی نمائید   به اینتر 

 .سفت نکنید
 
 
 
 
 
 
 

 اتصاالت منبع اگزوز را از       )2(و  ) 1(از سمت راست موتور، در نقاط       
 .جهت آببندی صحیح و محکم شدگی بستها بازرسی نمائید
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 27عملرد 

 تعویض فیلتر گازوئیل
 

قبل از شل نمودن یا جدا نمودن هـر قطعـه ای از سیسـتم                : مهم
سوخت رسانی، بطور کامل محوطه اطراف محـل کـار را بـه منظـور      

 .جلوگیری از آلودگیها تمیز نمائید
واقع بر مجموعه باالی فیلتر را مطابق شـکل         ) 1(پیچ هواگیری    . 1

 . شل نمائید79
 را جـدا     )2 (سنسـور  سیم    ،)3(ر گردش کامل پیچ تخلیه      بمنظو . 2

 .نمائید 
/  ، پیچ تخلیه واقع برجدا کننـده آب         )3(با شل نمودن  قسمت         . 3

 .اجازه دهید که سوخت تخلیه شود. فیلتر را باز نمائید
 .سوخت را در ظرف مناسبی ریخته و آن را بطور کامل دور بریزید

 از قسـمت جـدا     80را مطـابق شـکل      ) 2(رینگ  / مجموعه پیاله  . 4
 .کننده آب جدا نموده و بردارید

دارای یک رزوه جهـت بـاز نمـودن سـریع          ) 1(رینگ نگهدارنده    . 5
را برداشـته و آن را      ) 3(رینگ نگهدارنده را باز نمـوده فیلتـر         . است  

 .دور بیاندازید
 
 
 
 
 
 
 
رینـگ را پـس از      / یک فیلتر جدید نصب نموده و مجموعه پیاله          .6

 . بر روی باالی فیلتر نصب نمائید )1(نصب رینگ آببندی 
در زمان قرار دادن فیلتر جدید در مجموعه باالی فیلتر ، مطمئن             .7

 واقع بر بدنـه فیلتـر، بـه سـمت      )2(شوید که قسمت پهن تر بخش   
 .عقب تراکتور قرار گیرد

 ، و قـرار دادن  79 مطـابق شـکل      )1( باز نمودن پیچ هواگیری      با .8
کلید استارت در وضعیت روشن به منظور راه اندازی پمپ گازوئیـل            

 زمانیکـه سـوخت عـاری از هـوا از           .برقی، فیلتر را هـواگیری کنیـد      
خ پیچ  هواگیری فیلتر خارج شد، پـیچ هـواگیری را ببندیـد و               ارسو

 .کلید استارت را خاموش کنید 
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 28عملکرد 

  تعویض فیلتر بخار کش کارتل روغن
 

 شما به سیستم بخارکش کارتل بسته مجهز است که          ورموتور تراکت 
بـه  . دارای فیلتری است کـه در بـاالی در پـوش سـوپاپ قـرار دارد       

را بـاز نمـوده و      ) 1(منظور دستیابی به این فیلتر ، دو عـدد بسـت            
لتـر اصـلی و بالشـتک       پس فی . را بردارید   ) 2(درپوش پوسته فیلتر    

ایـن قطعـات را دور      . واقع در پائین پوسـته فیلتـر را خـارج نمائیـد           
 .دیبریز

 
 
 
 

محفظـه فیلتـر را بـا       ) 2(و بالشـتک    ) 2(قبل از نصب فیلتر جدید      
 .استفاده از یک تکه پارچه تمیز نمائید

 دادهرا در داخل درپوش پوسته فیلتر قرار        ) 1(رینگ آببندی جدید    
مطمئن شوید که دو عدد بست به درستی در باالی          . و نصب نمائید  

 .لبه برجسته درپوش قرار گیرند
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هر کدام کـه زود فـرا       ( ماه   12 ساعت یا    1200هر  

 :انجام عملیات مذکور قبل و عملیات زیر) رسید
 

 29عملکرد 
 تعویض فیلترهای هوای کابین

 
 فیلترهای خارجی

 
 دور در خـالف     2/1را  ) 3(برای برداشتن فیلتر خارجی ، بسـت        

جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قسـمت جلـوی در پـوش             
ــد) 1(و فیلتــر ) 2(در پــوش . د گــردداآز) 2(فیلتــر  . را برداری

 .فیلترهای مذکور را دور بیاندازید
. محفظه فیلترها را با استفاده یک پارچه مرطوب تمیـز نمائیـد           

بـرای نشـان     پیکان   یک. فیلترهای جدید را نصب نمائید    سپس  
. ی فیلتر حک شده اسـت     ب جهت جریان هوا در سمت جان      دادن

 به سـمت بـاال قـرار داشـته        یکان نشانگر پفیلترها را در حالیکه     
 .پس درپوشها را نصب کنیدس. باشند، نصب نمائید 

 
فیلترها از مواد مخصوصـی سـاخته شـده انـد کـه در               : توجه
   آببنـدی   ، عمل دور آنها     الستیکی     نوار  توسط  آنها    پیرامون

مراقب باشید که حین نصب فیلتر به آن آسیب         . انجام می شود  
 .نرسانید

 
 

 فیلترهای داخلی
را ) 1(به منظور بر داشتن فیلتـر داخلـی پـیچ محکـم کننـده               

 در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانیـد         58مطابق شکل   
 .و در پوش فیلتر را خارج کنید

سپس فیلترهـا را    . را از داخل پوسته آن خارج نمائید      ) 1(فیلتر  
ــد ــه پارچــه مرطــوب      . دور بیاندازی ــتفاده از یــک تک               بــا اس

 .محفظه های هر دو فیلتر را تمیز نمائید
) که دارای الستیک آببندی در پائین هسـتند       (فیلترهای جدید   

 .را نصب نموده و درپوشها را نیز در محل خود نصب نمائید
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  30عملکرد 

 اکسل / تعویض روغن و فیلترهای گیربکس 
 هیدرولیک/ عقب 

 
قبل از تعویض روغن ، موتور را روشن نموده و سیستم هیـدرولیک             

تراکتـور را بـر روی    . فعـال نماییـد   را تا زمان گرم شدن روغـن آن         
 سـه نقطـه ای را پـائین آورده و       اتصـال (سطح صاف پارک نمائید ،      

ترمز دستی را درگیـر نمـوده و در جلـوی           . د  موتور را خاموش کنی   
 . چرخهای هردو طرف ، بلوک قرار دهید 

 
 اخطار

اگر روغن بـیش    . در تماس با روغن داغ نهایت دقت را بعمل آورید           
از حد گرم است ، قبل از انجام مراحل زیر صبر کنید تا دمای آن تا                

 . حد دمایی میانگین سرد شود 
 

 : به منظور تعویض روغن 
 
در شکل گیربکس نشـان      (88 را مطابق شکل     (1)پیچ تخلیه    .1

خارج نموده و روغن را بطور کامل در داخل ظرفی          ) داده شده 
 .  روغن را دور بریزید سپس. مناسب تخلیه نمائید 

 . پس از تخلیه روغن ، پیچ تخلیه را دوباره نصب نمائید  .2
که مربوط به تعـویض فیلترهـای گیـربکس و           (24عملکرد   : مهم

 . را قبل از پرنمودن روغن انجام دهید ) هیدرولیک است
 خارج نموده و آن را بـا  88 را مطابق شکل    (1)درپوش تخلیه    .3

 . روغن جدید پر نمائید 
.  نمائیـد    فعـال موتور را روشن نموده و سیستم هیـدرولیک را           .4

 . برید  سه نقطه ای را بطور کامل باال باتصال
 دقیقه ، سیستم 5موتور را خاموش نموده و پس از مدت زمان  .5

 . هیدرولیک را از جهت نشتی بازرسی نمائید 
 (4)چشـمی   بصورت   یا   (2) روغن   سیخسطح روغن را توسط      .6

در صورت نیاز تـا زمانیکـه سـطح روغـن بـین             . بازرسی کنید   
ــات  ــافه  MIN  (3) و MAXعالم ــن اض ــرد ، روغ ــرار گی  ق

 . نمائید
 

  . روغن نریزید Lباالتر از عالمت  : توجه
 

 8برای اطالعات بیشـتر در خصـوص مشخصـات روغـن بـه بخـش          
 . مراجعه کنید  
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 :ظرفیت روغن 

  با فرمان مکانیکی گیربکس مجهز به TM120/130/140تراکتورهای مدل 
  لیتر 65 : و سیستم هیدرولیک مرکز باز 

 )  گالن آمریکائی2/17(     
بـا فرمـان برقـی      گیـربکس    مجهـز بـه    TM120/130/140تراکتورهای مـدل    

  لیتر 73 :  هیدرولیک مرکز بسته گیربکس مکانیکی
 )الن آمریکائی گ3/19(    

محــدوده ای یـا تمــام  گیـربکس   مجهــز بـه  TM120/130تراکتورهـای مـدل   
  لیتر 80 :  و سیستم هیدرولیک مرکز بسته اتوماتیک

 )  گالن آمریکائی1/21(    
محــدوده ای یــا تمــام  گیــربکس جهــز بــه TM/140/155تراکتورهــای مــدل 

  لیتر 90  : و سیستم هیدرولیک مرکز اتوماتیک 
 )  گالن آمریکائی8/23(    

 تمــام اتوماتیــکگیــربکس  مجهــز بــه TM175/TM190تراکتورهــای مــدل 
  لیتر 100 : هیدرولیک مرکز بسته  گیربکس

 ) گالن آمریکایی4/26(
 

 31عملکرد 
 تعویض روغن دیفرانسیل تراکتور چهارچرخ محرک 

 
تراکتور را بر روی سطحی صاف پارک نموده و ترمز دستی را اعمال           

 . نمائید 
 

 : برای تعویض روغن 
 را خارج ساخته و روغـن را        (1) ، پیچ تخلیه     90مطابق شکل    .1

بطور کامل در داخل ظرفی مناسب تخلیه نمائید سپس تمامی 
 . روغن را دور بریزید 

 درپـوش   91کل  پیچ تخلیه را دوباره نصب نمائید و مطابق شـ          .2
 . تراز نمودن را بردارید / مخصوص پرکردن 

تـراز  / تا زمانیکه سطح روغن به پائین سوراخ درپوش پرکردن           .3
/ پـس از درپـوش پرکـردن        . نمودن برسد ، روغن تازه بریزید       

 . تراز نمودن را مجددا نصب نمائید 
برای دستیابی به اطالعات بیشـتر در خصـوص مشخصـات صـحیح             

 .  مراجعه کنید 8روغن به بخش 
 

 :ظرفیت روغن 
TM120, TM130 و TM 140  0/9 لیتر  

 ) گالن آمریکائی5/9(    
TM 155, TM 175 و TM 190 14 لیتر  

  )  گالن آمریکائی8/14(    
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 32عملکرد 

تعویض روغن توپی سیاره ای تراکتور چهـار چـرخ          
 محرک 

 
تراکتور را بر روی سطحی صاف پارک نموده ، ترمز دستی را اعمال             

 . نمائید 
 

 :به منظور تعویض روغن 
/ تخلیـه   / چرخ را به گونه ای قرار دهید که درپوش پرنمـودن             .1

ته و  درپـوش را برداشـ    .  در پائین تـرین نقطـه باشـد          (1)تراز  
سـپس  . تمامی روغن را به داخل ظرفی مناسب تخلیه نمائید          

 . این روغن را دور بریزید 
 در  (1)پرکـردن   / چرخ را طوری بچرخانید کـه درپـوش تـراز          .2

 .  ، مطابق شکل قرار گیرد 3وضعیت ساعت 
توپی را با روغن جدید تا جائیکه سطح روغن به پائین سـوراخ              .3

سـپس درپـوش را     .  برسد پر نمائیـد    (3)پرکردن  /درپوش تراز 
 . نصب نمائید 

 . این مراحل را برای توپی چرخ دیگر نیز تکرار کنید  .4
برای دستیابی به اطالعات بیشـتر در خصـوص مشخصـات صـحیح             

 .  مراجعه کنید 8روغن به فصل 
 

 ) :هر توپی(ظرفیت روغن 
  TM140  و TM120, TM130در تراکتورهای 

  لیتر 7/1    
 ) گالن آمریکائی8/1 (    

 TM190 و TM155, TM 175در تراکتورهای 
  لیتر15/2    
 ) گالن آمریکائی3/2          (   

   -تراکتورهای دارای اکسل فرمان 
  لیتر 15/2    

  ) گالن آمریکائی3/2           (  تمامی مدلها 
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 33عملکرد 
 باتریها 

 
این عملیات تنها در مـورد باتریهـایی کـه در شـرایط آب و                : مهم

در تراکتورهـایی کـه در      . هوائی خاص کار می کنند صـادق اسـت          
 شرایط آب و هوایی سرد کار می کننـد ، سـطح الکترولیـت بـاتری                

 .  مراجعه کنید16به عملکرد .  گردد بازدید ساعت 300می باید هر 
 

 را با باز نمودن پیچهای (1)ور دسترسی به باتریها ، درپوش       به منظ 
 .  بردارید (2)نگهدارنده درپوش 

 
 
 

 مخصوص تهویـه داخـل بـاتری را از بـاالی            (1)شش عدد درپوش    
 . باتری باز نموده و بردارید 

 کنید که سطح الکترولیت باالتر از قسمت فوقـانی صـفحات            بازدید
 . تری باشد جدا کننده واقع در هر شبکه با

 
در صورت لزوم ، برای تصحیح سطح الکترولیت بـاتری ، آنهـا را بـا                

از . هرگز بیش از حد آب نریزید       . آب مقطر یا آب معدنی پر نمائید        
 . پساب آب باران یا سایر منابع آبی استفاده نکنید 

 
، قطبهای بـاتری را  ) خوردگی(به منظور پیشگیری از رسوب زدگی      

) یـا وازلـین و مـواد مشـابه        (تمیز نمـوده و بـا الیـه نـازک گـریس             
 . بپوشانید

  
در حالتی که بـاتری خیلـی زود تخلیـه مـی گـردد ، مـثال                  : مهم

 ولت باشد ،عملیـات شـارژ مخصوصـی     7حالتی که ولتاژ قطبها زیر      
 اینکـار بـه نماینـدگی مجـاز دسـتگاه خـود             بـرای . مورد نیاز است    

  . مراجعه کنید 
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  سال 2 ساعت یا 1200انجام سرویس هر 

 : بعالوه عملیات زیر ) هر کدام که زودتر فرا برسد(
 

 34عملکرد 
 سیستم خنک کننده 

 
در خالل مراحل ساخت ، سیستم خنک کننده با محلول ضدیخ بـا             

ضـدیخ حـاوی مـواد بازدارنـده از         . کیفیت باال و آب پر شده اسـت         
 در ایـن      بازدارنـده موجـود    ایـن مـواد   . واکنشهای شیمیائی اسـت     

ضدیخ ها در مقایسه  با  ضدیخ های  قبلـی ، محافظـت بهتـری از                  
 . سیستم انجام می دهد 

 
 : ماده بازدارنده می باید 

 . خاصیت پیشگیری از ایجاد زنگ زدگی را افزایش دهد  •
 . اثر تشکیل جرم و مواد مزاحم را کاهش دهد  •
یلندر را بـه حـداقل   اثر ایجاد حفره بر روی جـداره داخلـی سـ          •

 . برساند 
 . اثر ایجاد کف در ماده خنک کننده را کاهش دهد  •
 

ماده بازدارنده را می بایـد در مـدت زمانهـای معینـی ، بـه منظـور                  
عملیـات حفاظـت از سیسـتم بـا         . حفاظت بهینه سیستم پر نمـود       

 از  %50تخلیه و شستشوی سیسـتم و پـر نمـودن آن بـا محلـول                
یا در صورت عدم دسترسی به ضـدیخ ،   Ambra Agrifluضدیخ 

بـه  . با مقدار معینی از مواد شیمیائی بازدارنده صـورت مـی گیـرد              
 . متن زیر توجه کنید 

 
 تخلیه و پرنمودن سیستم خنک کننده 

 
 اخطار   

سیستم خنـک کننـده تحـت فشـاری کـه توسـط  درب  رادیـاتور                
اسـت ،   زمانیکه سیسـتم گـرم      . اعمال می شود ، کنترل می گردد        

وقتیکه سیستم سرد شد بـا      . بازکردن درب رادیاتور خطرناک است      
استفاده از یک تکه پارچه ضـخیم ، درب را تـا حـد توقـف اول بـاز              
نموده و صبر کنید تا فشار قبل از باز نمـودن کامـل درب ، تخلیـه                 

مایع خنک کننده می بایـد دور از پوسـت بـدن نگهداشـته              . گردد  
 بـه     بازدارنـده    مـاده    حـاوی   از ضـدیخ  در صورت اسـتفاده     . شود  

  . توصیه های ایمنی آن ها توجه نمائید 
 
 

 
بخاطر داشته باشید که استفاده از درب رادیاتور تایید شـده            : مهم

اگـر درب رادیـاتور بسـته       .توسط کمپـانی سـازنده ضـروری اسـت          
نمیشود و یا آسیب دیده است ، جایگزین آن را از نمایندگی مجـاز              

 .ود تهیه نمایید دستگاه خ
 

 هشدار
 .قبل از خالی کردن ضد یخ ، اجازه دهید موتور خنک شود 

 
 

 اخطار
به هشـدارهای نوشـته   . از تماس پوست با ضد یخ خودداری نمایید       

 .شده روی ظرف ضدیخ توجه کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Max را بـه وضـعیت حـداکثر     (1) کلیـد چرخـان بخـاری    – 1

 ) درجهت عقربه های ساعت . (بچرخانید 
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محل این شیر   .  باز باشد    (1)بررسی کنید که شیر قطع گرمکن       . 2

 . واقع در عقب ، سمت راست سرسیلندر موتور می باشد 
 
شلنگ پائینی رادیاتور را باز نموده و تمامی مایع خنک کننده را            . 3

سـپس تمـامی ایـن مـایع را دور          . در داخل ظرفی مناسب بریزیـد       
 .بریزید 

 
 
 
 
 
 
 
 
  را از سمت چپ عقـب بلـوک        (1)مایع خنک کننده    پیچ تخلیه   . 4

موتور خارج سازید و تمامی مایع خنک کننده را در ظرفی مناسـب            
 . سپس این مایع را دور بریزید . بریزید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و نیـز درب   (1)به منظور افزایش سرعت تخلیه ، درب رادیـاتور          . 5

 .  را نیز بردارید (2) انبارهمخزن 
 
سیستم را با استفاده از مایع شستشو دهنده تجـارتی ، شستشـو         . 6

سـپس  . به دستورات حین استفاده از این ماده توجه کنیـد           . دهید  
 . این مایع را تخلیه نموده و صبر کنید تا موتور سرد شود 

 
چـرا کـه    . هرگـز در داخـل موتـور داغ ، آب سـرد نریزیـد                : مهم

 ترک برداشـتن سـر سـیلندر        اختالف درجه حرارت می تواند سبب     
 . گردد 
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 و شـلنگ پـائینی      (1)پیچ تخلیه مایع خنـک کننـده موتـور           -7

 . رادیاتور را مجددا نصب نمائید 
 دقیقـه   10سیستم را با آب تمیز پر نموده و موتـور را بمـدت               -8

روشن کنید ، سپس تمامی آب را تخلیه کنید و صبر کنید تـا              
 . موتور سرد شود 

ح ضدیخ و آب تمیز و عـاری از امـال         50/50سیستم با محلول     -9
مایع خنک کننده را به آرامی از طریق درب پـرکن           . پرنمائید  

رادیاتور اضافه نمائید به طوریکه مـایع بـه زیـر گلـوئی پـرکن               
 . برسد 

به منظور جلوگیری از محبـوس شـدن هـوا در سیسـتم ،               : توجه
رادیاتور را به آرامی پر نمائید تـا حبابهـای هـوا بـه صـورت معلـق                  

 . درآیند 
 

 ای که مورد استفاده قرار می گیرد به دسترسـی           مایع خنک کننده  
 . به متن زیر توجه نمائید . محلی بستگی دارد 

 
 استفاده از ضدیخ

Ambra Antifreeze (NH 900 A) 
 

مـایع  .  آب تمیـز اسـتفاده کنیـد         %50 ضـدیخ و     %50از محلول   
بازدارنده از خوردگی موجود در ضدیخ به منظـور محافظـت موتـور             

 سال هر کدام که زودتر      2 ساعت یا    1200یش از   برای مدت زمان ب   
 . فرا برسد کافی است 

 
 )صاف(استفاده از آب زالل 

 
اگر در جائی اقامت دارید که در آن جا ضدیخ موجود نمی باشد ، از         

 خـوردگی  ضـد  مـایع شـیمیایی   %5آبی استفاده کنید که قبال بـا     
ــد    ــده باشـ ــوط شـ ــایع . مخلـ ــدمـ ــه  در   ضـ ــوردگی را کـ                          خـ

  موجود می باشد را می توانید )fl. oz. )473 ml 16شیشه های 
 . از نمایندگی مجاز تهیه نمائید 

 
                 لیتـــر5/28 خـــوردگی را بـــا ضـــدســـه شیشـــه پـــر از مـــایع 

ایـن عمـل     بـا    .  نمائید     مخلوط   تمیز   آب  ) گالن آمریکائی  5/7(
مورد  نیاز  بیشتری  را  بدست  می توان مخلوط مایع خنک کننده  

اضافه مایع خنک کننده را مـی تـوان در ظـرف مخصوصـی         . آورد    
 . استفاده نمود ینگهداری نموده و برای مقاصد بعد

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخطار
ید در  اسطه داشتن ترکیب پتاسیم هیدروکس    مایع ضدخوردگی به و   

 .پوست میشود اثر تماس موجب التهاب شدید چشم و 
مراقب باشید که مایع ضدخوردگی باپوست یا چشم تماس پیدا           •

 .نکند 
 .هنگام استفاده از مایع ضدخوردگی از عینک استفاده کنید  •
درصورت تماس مایع ضد خوردگی با چشم ، با فشار آب ، آن را               •

 . مراجعه کنید و باال فاصله  به پزشکبشویید 
 .، دستان خود را بشویید پس از استفاده از مایع ضدخوردگی  •
 .مایع ضدخوردگی را از دسترس کودکان دور نگه دارید  •
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 تمـامی محلـول مـایع       –پس از پرنمودن سیسـتم      

 خنک کننده 
شلنگها و اتصاالت سیستم خنک کننده موتور را از جهت عدم            .1

 . وجود نشتی بازرسی کنید 
 تا عالمت پر در حالت      100 را مطابق شکل     (1)مخزن ذخیره    .2

 . سرد واقع بر روی آن پر نمائید 
ی کاری نرمـال     آن را تا رسیدن به دما      ،موتور را روشن نموده      .3

  . روشن نگهدارید

 پمپـاژ     به سیسـتم   عسطح مایع خنک کننده زمانیکه مای      : توجه
 . می شود افت می کند 

موتور را خاموش نموده و صبر کنید تا مایع خنک کننده سـرد              .4
 . شود 

 برداشـته و بـه منظـور        101 را مطابق شکل     (1)درب رادیاتور    .5
بداخل رادیـاتور مـایع     رساندن سطح مایع تا زیر گلوئی پرکن ،         

تـا  . سپس درب رادیاتور را ببندیـد     . خنک کننده اضافه نمائید     
زمانیکه سطح مایع داخل مخزن ذخیـره بـه سـطح عالمـت در             

 .  برسد ، مایع خنک کننده اضافه کنید (2)حالت سرد 
اگر موتور بالفاصله پس از تعویض مایع خنک کننده بکـار            : توجه

 تـا مطمـئن     روشن نگهدارید ا بمدت یک    گرفته نمی شود ، موتور ر     
یا مایع شیمیائی بازدارنده از خـوردگی در کـل          / شوید که ضدیخ و     

صبر کنید تـا موتـور خنـک        . سیستم خنک کننده ، پراکنده گردد       
مـایع خنـک      سـطح     قـرار داشـتن     از    شده و به منظور اطمینـان     

 . کننده در سطح مطلوب ، بازرسی نهایی را انجام دهید 
 : مشخصات ضدیخ 

  Ambra Agriflu (NH 900 A)  
 

 مایع بازدارنده شیمیائی 
مقـدار مـایع در هـر       . برای این مایع ، سه شماره فنـی وجـود دارد            

شیشه ، یکسان است و تنها دستورات ذکر شده بـر روی شیشـه از               
 . نظر نوع زبان نوشته شده متفاوت می باشد 

 
 زبان روی برچسب  شماره فنی 
انگلیســی ، فرانســوی ، اســپانیولی ، پرتغــالی و  83958743

 یونانی 
 

ــایی و    83958744 ــانی ، ایتالی ــوی ، آلم ــی ، فرانس انگلیس
 هلندی 

 
ــدی و    83958745 ــروژی ، فنالن ــارکی ، ن ــی ، دانم انگلیس

 سوئدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصات آب تمیز 
  ذره در میلیون300   سختی کل 

  در میلیون  ذره100    کلراید
  ذره در میلیون100    سولفات 

 
 ظرفیت مایع خنک کننده 

  لیتر TM120,TM130 5/25در تراکتورهای 
 )  گالن آمریکائیTM140    )7/6و 
 

  لیتر TM 155,TM175 0/26در تراکتورهای 
 )  گالن آمریکائیTM190    )9/6و 
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 35عملکرد 

 تعویض فیلتر هوای داخلی موتور 
 

در تمامی مدلها ، فیلتر  هوا  از سمت راست دستگاه قابل دسترسی 
 . می باشد 

.  فیلتر خارجی را که بیرون آورده شده نشان می دهـد             103شکل  
روشی مشـابه انجـام     ه  نحوه بیرون آوردن فیلتر در سایر مدلها نیز ب        

 . می گیرد 
 
 را باز کنید    (2) مهره خروسکی    103 یا   102مطابق شکلهای    .1

در مـدلهای   .  را از بدنه فیلتر خارج کنید        (1)و فیلتر خارجی    
TM175 و TM190  ــاز  ، درپــوش انتهــائی فیلتــر هــوا را ب

 . نموده و بردارید و بعد فیلتر هوای خارجی را بیرون بکشید 
اگـر  . قسمت داخلی فیلتر هوای خارجی را بازدیـد کنیـد           :  توجه

رد و غبار قابل مشاهده است ، فیلتر خارجی معیـوب بـوده و مـی         گ
اگردر این سرویس ، نیـازی بـه تعـویض فیلتـر            . باید تعویض گردد    

 اقـدام بـه شسـتن       C ، روش    1خارجی نمی باشد ، مطابق عملکرد       
 . فیلتر نمائید 

 را  (3)مهره نگهدارنده مرکزی را بـاز نمـوده و فیلتـر داخلـی               .2
در .  از پوســته فیلتــر هــوا خــارج کنیــد 103مطــابق شــکل 

 ، فیلتـر    104 ، مطابق شـکل      TM190 و   TM175مدلهای  
 را به منظور خارج نمودن از پوسته آن ، به سـمت             (1)داخلی  

 . بیرون بکشید 
و در صـورت نیـاز بـه تعـویض          . (فیلتر داخلی را دور بیاندازید       .3

  )فیلتر خارجی در این سرویس ، آن را نیز دور بیاندازید
با استفاده از یک یـک تکـه پارچـه تمیـز و مرطـوب ، داخـل                   .4

 . پوسته فیلتر هوا را تمیز کنید 
خارجی تمیز شده یا جدید     یک فیلتر   یک فیلترداخلی جدید و    .5

مطمئن شوید که فیلترها بطـور صـحیح ، قبـل از     . نصب کنید 
 انتهایی یا بستن مهره خروسکی در محل خود         درپوشجازدن  

 .قرار گرفته باشند 
واشـر آببنـد آنهـا را       / در صورت خرابـی مهـره خروسـکی          : تذکر

 . تعویض نمائید 
 

عدم دقت در نصـب صـحیح فیلتـر داخلـی موجـب خرابـی         : مهم
بنـابراین توصـیه مـی گـردد کـه فیلتـر توسـط              . موتور خواهد شد    

  . نمایندگی مجاز نصب گردد 
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 : ساعت باضافه عملیات زیر 1800سرویس هر 

 
 36عملکرد 

 تمیز بودن و نصب مجدد سوخت پاشها 
 

سوخت پاشها می باید توسط نمایندگی مجاز یا یک شخص           : مهم
 . متخصص ، تمیز شده و تنظیم گردند 

 
 اخطار    

در اثر برخورد سوخت دیزل تحت فشـار بـا پوسـت بـدن ، آسـیب                 
  . جدی می تواند رخ بدهد

برای ایـن کـار     . برای بررسی نشتی سوخت از دست استفاده نکنید         
همچنین ، عینـک محـافظ      . از یک تکه کاغذ یا مقوا استفاده کنید         

 . به چشم بزنید 
موتور را خاموش نموده و فشار را قبل از اتصال یا قطع مسیرها آزاد              

 . کنید 
مـامی  قبل از روشن نمودن موتـور یـا فشـار دار شـدن مسـیرها ، ت             

 . اتصاالت را ببندید 
راقبتهای پزشـکی را    اگر هرگونه سیالی در پوست نفوذ کرد ، فورا م         

 .در غیر این صورت موجب بروز قانقاریا خواهد شد بعمل آورید 
 

قبل از شل یـا جـدا نمـودن هـر قطعـه از سیسـتم تزریـق                  :  مهم
  .سوخت ، محوطه کار را کامال تمیز نمائید 

 
بر روی تمامی مسیرها یا مجرای سوخت پاشها درپوش قرار          :  مهم

 . دهید تا گرد و خاک وارد نشود 
 

به منظور بیرون آوردن و تعویض سوخت پاشها به روش زیـر عمـل              
 : کنید

 را مطابق   (3) و مسیر    (2)پیچ نگهدارنده مسیر نشت سوخت       .1
 را که بر روی     (1) شکل   ’U‘واشر مسی   .  بردارید   105شکل  
 .  نصب شده است را دور بیاندازید  بانجواتصال

 را باز نموده و لوله سوخت پـاش فشـار بـاال را جـدا                (4)مهره   .2
 . نمائید 

 را مطـابق    (2)دو پیچ نگهدارنـده سـوخت پـاش و واشـرهای             .3
 در جهـت      را  (1)سـوخت پـاش     . نمائیـد     جـدا    106شکل  

سـپس  آن را  .عقربه های ساعت بچرخانید و آن را شل کنیـد    
  . ایه جدا کنید  از پ
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 از سوخت پـاش     108 را مطابق شکل     (2)واشر آببندی مسی     -4

اگر واشر بر روی سـوخت پـاش نباشـد ، بـر            .  جدا نمائید    (3)
واشـر مسـی را     . روی پایه به جا مانده و می باید خارج گـردد            

 . دور بیندازید 
 .  را از سوخت پاش جدا نموده و دور بیاندازید (1)گردگیر  -5
 . سوخت پاشها نیز تکرار نمائیداین مراحل را در خصوص سایر  -6
سوخت پاشهایی که خارج شده اند می بایـد توسـط نماینـده              -7

 . مجاز تعمیر گردند 
 بـر  108 جدید مطابق شـکل  (1)پس از تعمیر ، یک گردگیر        -8

 (2)روی سوخت پاش نصب نمائید و یک واشر مسـی جدیـد             
 . نیز به سر سوخت پاش نصب کنید 

ـ 106 مطابق شکل -9 ه همـراه مجـرای نشـت    ، سوخت پاش را ب
 .  در مقابل درپوش شیر قرار دهید (3)سوخت 

 
 بـا   107 مطابق شکل    (4)اطمینان حاصل کنید که بست       : توجه

  .قسمت باالئی مطابق شکل نصب شده است 
 

. پیچ های نگهدارنده سوخت پـاش و واشـرها را نصـب کنیـد                -10
 . می باشدNm (17 lbf. Ft.) 23  گشتاورسفت کردن پیچها

 را با اسـتفاده از      105 را مطابق شکل     (2)مسیر نشت سوخت     -11
گشتاور .  بر روی اتصال نصب نمائید       (4) شکل   Uواشر مسی   

   تا  (1)سفت نمودن  پیچ  نگهدارنده  مسیر  نشت  سوخت  
Nm (53 lbf. in.) 6  می باشد . 

 ، 105مسیر فشار باالی سوخت را نصب نموده و مطابق شکل   -12
 . سفت نمائیدNm (18 lbf. ft.) 24 شتاور  را تا گ(3)مهره 

 . این مراحل را در خصوص سایر سوخت پاشها نیز تکرار کنید  -13
 ایـن بخـش ،      27سیستم سوخت رسـانی را مطـابق عملکـرد           -14

 . هواگیری کنید 
موتور را روشن نموده و هرگونه نشت سوخت را بطور چشـمی             -15

 . بازدید کنید 
 

طعـات سیسـتم پاشـش      تعمیـرات غیـر مجـاز ، تنظـیم ق          : توجه
سوخت که خارج از مشخصات استاندارد باشد ، وارانتـی دسـتگاه را     

  . باطل می کند 
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که در صورت نیاز انجـام      (تعمیر و نگهداری عمومی     

 )می شود
 

 37عملکرد 
 هواگیری از سیستم سوخت رسانی 

 ، تعـویض  انژکتـور    پمـپ   بیـرون آوردن  از  بعد    که  ممکن است 
لوله های فشار باالی سوخت پاشها و یـا بعـد از کـار موتـور بـدون                  

  .سوخت ، سیستم برای استارت موتور هوا گرفته باشد 
اگر موتور پس از چند بار موتور گردانی و در صورت وقـوع یکـی از                

 :موارد فوق روشن نشود ، به روش زیر از سیستم هواگیری نمائید 
مطمئن شوید که تراکتور حاوی سوخت کـافی بـوده و بـاتری              .1

 . کامال شارژ می باشد 
 ، از سیســتم ســوخت 27 مــذکور در عملکــرد 2مطــابق گــام  .2

 . درسانی هواگیری کنی
 واقع بر لوله های فشار باالی مربوط به هر یک           (1)مهره های    .3

با استفاده از یـک نفـر کمکـی ،          . از سوخت پاشها را باز کنید       
. موتور را با استفاده از استارت روشن کنید تا هوا خارج شـود              

 ، مهـره هـای      روشـن شـدن کـرد     هنگامی که موتور شروع به      
 . سوخت پاشها را ببندید 

 
 38عملکرد 

 کالیبراسیون کالچهای گیربکس
 )فقط در گیربکسهای دوال کامند(
 

 دارای کالچهای جهت است که       مکانیکی -برقی  گیربکس   : توجه
. به منظور جبران فرسایش به کالیبراسیون  دوره ای  نیـاز  دارنـد                

 ساعت اولیه انجام شـود و در صـورتی          50این سرویس می باید در      
که در موارد بعد ، اخـتالل در  کیفیـت  تعـویض  دنـده  مشـاهده                     

توصیه می گردد که این عملیات      . گردید ،  مجددا  انجام می گردد         
 . توسط نمایندگی مجاز صورت پذیرد 

 
طی مراحل کالیبراسیون ، واحـد کنتـرل گیـربکس بـدقت             : مهم

کالچها شروع به درگیری می کننـد ، نمـایش          نقاطی را که در آنها      
این درگیری با کاهش خیلی کمـی در دور موتـور انجـام           . می دهد   
در خالل عمل کالیبراسیون ، کـاری کـه موجـب تغییـر          . می گیرد   

اطمینان حاصل کنید کـه    . دور موتور گردد نمی باید صورت پذیرد        
رگـز  ه. سیستم تهویه هـوا و سـایر ادوات برقـی خـاموش هسـتند               

PTO        یا سایر اهرم های هیدرولیکی را بکار گیـری نکنیـد یـا گـاز 
  . دستی یا پائی را تحریک نکنید 
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 آماده سازی تراکتور برای عملیات کالیبراسیون 

 
تنظیم کالچ ها در حالتی کـه دمـای روغـن گیـربکس در                : توجه

بیشـتر قـرار دارد      یـا   )   درجه فارنهایت  68( درجه سانتی گراد     20
 . می باید صورت گیرد 

 
 :پیش از کالیبراسیون کالچهای جهت ، کارهای زیر را انجام دهید 

 
بـه منظـور    (روی سطحی صاف و عاری از موانـع         تراکتور را بر     .1

 .پارک کنید ) جلوگیری از حرکت غیر منتظره تراکتور
 
. ادوات برقی از قبیل سیسـتم تهویـه هـوا را خـاموش کنیـد                 .2

موتــور را خــاموش نمــوده و ادوات کنتــرل هیــدرولیکی را در 
ادوات هیدرولیکی را بر روی زمین . وضعیت خالص قرار دهید  

 . قرار دهید 
 
ترمز دستی را درگیر نموده و اهرم تعویض دنده را به وضعیت             .3

 . جلو بلوک قرار دهید جلوی چرخهای عقب و . خالص ببرید 
 
 (2) , (1)مـه هـای   کبر روی اهـرم تعـویض دنـده اصـلی ، د     .4

 110 را مطـابق شـکل        مکـانیکی  -برقـی   مربوط به گیربکس    
حین نگه داشتن دگمه های مـذکور ،        . فشار داده و نگه دارید      

 . موتور را روشن کنید 
 
 نمـایش   ’CAL‘ بر روی صفحه نمـایش پانـل  گیـربکس  ،     .5

سـپس  .  نگـاه کنیـد      112 و   111به شکلهای   . د  داده می شو  
  . مه های گیربکس دوال کامند را رها کنید کد
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با فشار دادن پدال کالچ و با استفاده از اهـرم تعـویض دنـده ،                 -6

 و وضعیت جلو را مطـابق شـکل         (C) ، محدوده سبک     1دنده  
 . سپس پدال کالچ را رها کنید .  انتخاب کنید 113

 
ــر روی دور  -7 ــتی بـ ــاز دسـ ــتفاده از گـ ــا اسـ ــور را بـ                     دور موتـ

 .  دور در دقیقه تنظیم کنید 100 + 1200
 . هم اکنون گیربکس برای محل کالیبراسیون آماده است 

 
 
 

   ’Hi‘کالیبراسیون کالچ 
 

  :Hiبه منظور کالیبراسیون کالچ 
 واقع بر اهرم تعویض دنده اصلی را فشار داده و نگـه            Hiمه  کد .1

 Uدو رقمی حـرف      نقصپیش از هر کد      (نقصاگر کد   . دارید  
نشانه این است که    در پانل نمایش ظاهر شد ،       ) ظاهر می شود  

بــه منظــور . شــرایط کالیبراســیون هنــوز مهیــا نشــده اســت 
 4-55توضیحات بیشتر در خصوص کدهای ایـراد بـه جـدول            

 . مراجعه کنید 
 بـه صـورت     Hiاگر شرایط کالیبراسیون صحیح باشد ، حـرف          .2

عـدد  . مقادیر عددی بر روی صفحه نمایش ظـاهر مـی گـردد        
دار کمی است که بتـدریج  نمایش داده شده از نظر عددی ، مق    

تا وقتیکه کاهش جزئی در دور موتور احسـاس شـود ، مقـدار                
 . آن   افزایش می یابد تا به مقداری ثابت برسد  

 .  را رها کنید Hiدگمه  .3
 

  ’Lo‘کالیبراسیون کالچ 
 

  :’Lo‘به منظور کالیبراسیون کالچ 
 واقع بر اهرم تعویض دنده اصلی را فشار داده و نگه            Loمه  کد .1

 U دو رقمی حـرف      نقصپیش از هر کد     ( نقصاگر کد   . دارید  
در پانل نمایش ظاهر شد ، نشانه این است که          ) ظاهر می شود  

بــه منظــور . هنــوز شــرایط کالیبراســیون مهیــا نشــده اســت 
 4-55بـه جـدول    نقـص توضیحات بیشتر در خصوص کدهای  

 . ید مراجعه کن
 به صـورت  ’Lo‘اگر شرایط کالیبراسیون صحیح باشد ، حرف   .2

عـدد  . مقادیر عددی بر روی صفحه نمایش ظـاهر مـی گـردد        
نمایش داده شده از نظر عددی ، مقدار کمی است که بتـدریج      

تا وقتیکه کاهش جزئی در دور موتور احسـاس شـود ، مقـدار               
 . آن  افزایش  می یابد تا به مقداری ثابت برسد 

  .  را رها کنید ’Lo‘مه کد .3
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 کالیبراسیون همزمان 

 واقع بـر روی اهـرم تعـویض دنـده را     (2) , (1)مه کهر دو د .1
دو  نقـص پیش از هر کد ( نقصاگر کد . فشار داده و نگهدارید  

در پانل نمـایش ظـاهر شـد ،         )  ظاهر می شود   Uرقمی حرف   
انجـام کالیبراسـیون مهیـا        بـرای      شرایط  نشانه این است که   

ی توضـیحات بیشـتری در مـورد        به جدول زیر برا   . نمی باشد   
 . توجه نمائید  نقصکدهای 

 بـرای   ’Soc‘تحت شرایط کالیبراسیون عـادی ، ابتـدا حـرف            .2
 بترتیـب  بـر  روی  پانـل           5 تـا    1چند ثانیـه و سـپس اعـداد         

نمایش ظاهر می گردنـد کـه نشـانگر پیشـرفت کالیبراسـیون             
وقتـی کـه عملیـات کالیبراسـیون پایـان          . همزمان می باشند    

 بر روی صفحه نمایش دسـتگاه ظـاهر         ’End‘د ، حرف    بپذیر
 . می گردد 

 
 خروج از    کالیبراسیون 

 .  ببرید (2)کلید استارت را به وضعیت خاموش  .1
 . هم اکنون تراکتور آماده عملیات عادی می باشد 

 
 کدهای ایراد 

شــماره 
 کد 

 نقصمفهوم کد 

U20       داده و رها کنید،    پدال کالچ را فشار   . ترتیب شروع صحیح نمی باشد
 .  را تکرار کنید highسپس مراحل کالیبراسیون کالچ 

U21  دور موتور خیلی پائین است) min/ rev100 + 1200(.  
U22     دور موتور خیلی باال است)min/ rev100 + 1200(.  
U23  در وضعیت جلو نمی باشد حرکتاهرم  . 
U24  اهرم تعویض دنده اصلی در وضعیت دنده یک نمی باشد. 
U25  محدوده اهرم در وضعیتhi نمی باشد . 
U26  پدال کالچ بطور کامل ازاد نشده است . 
U27    کالیبراسیون کالچhi     فشار شـروع کـافی سـبب       . خیلی پائین است

 .کشش موتور می شود 
U28    کالیبراسیون کالچhi     تسـت حـداکثر بـدون       فشار. خیلی باال است 

 . افت دور موتور قابل دسترسی است 
U29    کالیبراسیون کالچLo     فشار شروع کافی ، سبب     . خیلی پائین است

 .کشش موتور می شود 
U30    کالیبراسیون کالچLo     فشار تست حـداکثر بـدون      .  خیلی باال است

 .افت دور موتور قابل دسترسی است 
U31 داده می شود جابجایی چرخ تراکتور نمایش . 
U37   بـازخور پتانسـیومتر     –همزمان کننده   وضعیت حرکت   کالیبراسیون 

 .همزمان کننده خارج از محدوده است 
U38  کالیبراســیون مــودhi/Lo بــازخور پتانســیومتر – همزمــان کننــده 

 .همزمان کننده خارج از محدوده است 
U39           سـیومتر   بـازخور پتان   –کالیبراسیون مـود خـالص همزمـان کننـده

 . همزمان کننده خارج از محدوده است 
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 39عملکرد 

 کالیبراسیون کالچ گیربکس 
  با فرمان محدوده ایگیربکس 

 
.  کـالچ اسـت      5 دارای   بـا فرمـان محـدوده ای      گیـربکس    : توجه

کالچها به منظـور جبـران فرسـایش نیازمنـد کالیبراسـیون ادواری          
 ساعت اولیـه کـارکرد انجـام        50این  سرویس می باید در       . هستند  

دنـده   تعـویض   ، اختالل در کیفیـت شود در صورتیکه در موارد بعد  
توصـیه مـی گـردد کـه ایـن          . مشاهده گردید ، مجددا انجام گردد       

 . عملیات توسط نمایندگی مجاز صورت پذیرد 
 

ــم  ــدیریت     :مه ــتم م ــیون ، سیس ــل کالیبراس ــالل مراح در خ
الکترونیکی، بدقت نقاطی را که درآنها کالچ ها شروع بـه درگیـری             

این درگیری با کاهش خیلی  کمـی          . می کنند نشان می دهد    پیدا  
در طـول عملیـات کالیبراسـیون       . در  دور  موتور انجام مـی گیـرد           

اطمینان . کاری که موجب تغییر دور موتور شود نباید صورت گیرد           
حاصل کنید که سیستم تهویـه هـوا و سـایر ادوات برقـی خـاموش       

ری  یا سایر اهرم های هیدرولیکی را بکار گیـ         PTOهرگز  . هستند  
 . نکنید یا گاز دستی و پائی را تحریک نکنید 

 
 

ــات    ــام عملی ــرای انج ــور ب ــازی تراکت ــاده س آم
 کالیبراسیون 

 
کالیبراسـیون کـالچ مـی بایـد در زمانیکـه دمـای روغـن                : توجه

 50  و ) درجـه فارنهایـت    68( درجه سانتی گـراد      20 گیربکس بین 
قبـل  . است صورت گیرد    )  درجه فارنهایت  122(درجه سانتی گراد    

  :از انجام کالیبراسیون کالچها ، کارهای زیر را انجام دهید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بـه منظـور    (تراکتور را بر روی سطحی صاف و عاری از موانـع             .1

ادوات . پارک کنیـد    ) جلوگیری از حرکت غیر منتظره تراکتور     
را خـاموش   ) در صورت نصب  (برقی از قبیل سیستم تهویه هوا       

خــاموش نمــوده و ادوات کنتــرل   نمــوده و موتــور را نیــز   
ادوات . هیــدرولیکی را نیــز در وضــعیت خــالص قــرار دهیــد 

 . هیدرولیکی را بر روی زمین بگذارید 
ترمز دستی را درگیر نموده و اهرم تعویض دنده را به وضعیت             .2

سپس جلوی چرخهای عقب و جلو بلوک قـرار         . خالص ببرید   
 . دهید 

 پاور شیفت واقع بر روی اهـرم تعـویض   (2) , (1)دگمه های  .3
در .  فشـار داده و نگهداریـد        118دنده اصلی را مطابق شـکل       

حالیکه دگمه ها را نگه داشته اید ، موتـور را روشـن نمـوده و                
بعد ، دگمه ها را رها کنید تا دمای روغن گیـربکس برحسـب              

0C   زمانیکه روغن به درجه حرارت صـحیح       .  نمایش داده شود
 ، دگمه های تعویض دنـده       Aمنظور انتخاب حرف    رسید ، به    

 . باال یا پائین را فشار دهید 
 
 Aاگر دمای روغن گیربکس ، دمای مورد نظـر بـوده و حـرف             •

 .  بروید 4نمایش داده شود به مرحله 
اگر دمای روغن خیلـی پـائین اسـت ، پانـل نمـایش کـدهای                 •

‘U19’   یا ‘CL’     به منظور خـروج از مـود  .  را نشان می دهد 
 را فشار داده و بعد      (2)کالیبراسیون دگمه تعویض دنده باالی      

 و  1,2مراحـل   . بمنظور گرم نمودن روغن با تراکتور کار کنید         
 .  را تکرار کنید 3

اگر دمای روغن بـاالتر از محـدوده معـین شـده باشـد ، پانـل                  •
در این هنگام دگمه تعویض     .  را نشان می دهد      ’CH‘نمایش  

. هید تا از مود کالیبراسیون خـارج گردیـد          دنده باال را فشار د    
 .  بروید 3صبر کنید تا روغن سرد شود و بعد به مرحله 

 
بر روی پانل نمایش    ) می آید ) Uکه قبل از آن حرف      (اگر کد ایراد    

برای اطالعـات   . ظاهر شود ، شرایط کالیبراسیون صحیح نمی باشد         
جعـه   مرا 4-57بیشتر در خصوص کدهای ایراد بـه جـدول صـفحه            

 . کنید 
 

 اخطار
  . دست خود را از لوله های داغ روغن گیربکس دور نگه دارید 
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  با فرمان محدوده ای گیربکس خطافهرست کدهای 

 
شــماره 

 کد
  خطامفهوم کد 

U19  دمای روغن خیلی پائین است. 
U21  دور موتور خیلی پائین است)min/ rev100 + 1200(. 
U22  دور موتور خیلی باال است)min/ rev100 + 1200(. 
U23  در وضعیت حرکت جلو قرار ندارد حرکتاهرم . 
U26 ال کالچ بطور کامل آزاد نشده است پد. 
U31  حرکت چرخ تراکتور نشان داده می شود. 
U36  حداکثر مقدار مجاز کالیبراسیون کالچ افزایش یافته است. 
U37 در طی عملیات کالیبراسیون دورموتور خیلی زود کاهش می یابد. 
U81  عقب حس نمی شود  -جابجائی همزمان وسط. 
U82 سبک حس نمی شود –ان سنگین جابجائی همزم  . 
U83  کانکتورهای همزمان کننده پتانسیومتر جابجا شده باشد. 
U84             کانکتورهای شیر برقی همزمان کننده عقب و سبک جابجـا شـده

 . باشد 
U85           کانکتورهای شیر برقی همزمان کننده سـنگین و متوسـط جابجـا

 . شده باشد 
U86 عقب –ده متوسط اشکال در حالت خالص همزمان کنن . 
U87  سبک –اشکال در حالت خالص همزمان کننده سنگین . 
U88   مقــادیر کالیبراســیون همزمــان کننــده متوســط عقــب خــارج از

 .تلورانس است 
U89         سـبک خـارج از      –مقادیر کالیبراسیون همزمان کننـده سـنگین 

 .تلورانس است 
 

 کالیبراسیون کالچ و همزمان کننده 
 به وضعیت حرکت جلو     119 را مطابق شکل     (1) حرکتاهرم   -4

 . حرکت دهید 
 100min/ rev + 1200دور موتور را بوسیله گاز دسـتی تـا    -5

 . تنظیم کنید 
 فشار دهیـد    120 را مطابق شکل     (1)مه تغییر دنده پائین     کد -6

صفحه نمایشگر حرف .  را بتوانید کالیبره کنید    Aتا کالچ پک    
A        که کالچ پک      را نشان می دهد که بیانگر آن است A  برای 

 .کالیبراسیون آماده است 
 فشار دهیـد    120 را مطابق شکل     (1)مه تغییر دنده پائین     کد -7

صفحه نمایش  .  را کالیبره کنید     Aو نگهدارید تا بتوانید کالچ      
 برای مدت چند ثانیه تـا زمانیکـه دور موتـور بطـور دائـم         (2)

 شـوند    نمایش داده شده  و  همزمان  کننده هـا  تغییـر داده                
عددی را نشان مـی دهـد، سـپس مقدارنشـان داده شـده بـه                

زمانیکه نمایش بین مقـدار نهـایی و        . سرعت افزایش می یابد     
  .  تغییر می کند کالیبراسیون تکمیل شده است Aحرف 
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.  ، رها کنید     121 را مطابق شکل     (1)مه تغییر دنده پائین     کد -8

 را نشان می دهد که معرف آمـاده         b حرف   (2)صفحه نمایش   
 .  برای کالیبراسیون است Bبودن کالچ پک 

 
 R و   E,F1,F2,F3 و   A,B,C,D را بـرای کالچهـای       7گام   -9

مـه تغییـر دنـده    ک دRپس از کالیبراسیون کالچ    . تکرار کنید   
 .  را نشان دهد F رها نمائید تا نمایشگر حرف پائین را

 
 
 
 
 

 (2) بـه وضـعیت خـاموش    122کلید استارت را مطابق شکل    -10
 . ببرید تا مقادیر کالیبراسیون را ذخیره نمائید 

  . تراکتور هم اکنون آماده برای انجام عملیات عادی خود می باشد 

 121
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 40عملکرد 

 کالیبراسیون کالچ گیربکس 
 تمام اتوماتیکگیربکس 

 
کـه بـه    .  دارای تعدادی کـالچ پـک اسـت          تمام اتوماتیک گیربکس  

. منظور جبـران فرسـایش  بـه  کالیبراسـیون  ادواری  نیـاز دارنـد              
کالیبراسیون می باید در صورتی انجام شـود کـه کیفیـت تعـویض              

 . دنده اشکال داشته باشد 
 

ــه ــدیریت     :توج ــتم م ــیون ، سیس ــل کالیبراس ــالل مراح در خ
الکترونیکی به دقت نقاطی را که کالچ در  آنها  شروع  به  درگیری              

این درگیر شدن با کاهش خیلی کمی در        . می کند نشان می دهد      
در طول کالیبراسیون کاری که موجب      . دور موتور صورت می گیرد      

 اطمینان حاصل کنید    .تغییر دور موتور شود نمی باید صورت گیرد         
هرگـز  . که سیستم تهویه هوا و سایر ادوات برقی خاموش هسـتند            

PTO               یا سایر اهرم های هیدرولیکی را بکـارگیری نکنیـد یـا گـاز 
 . دستی و پائی را تحریک نکنید 

 
ــات    ــام عملی ــرای انج ــور ب ــازی تراکت ــاده س آم

 کالیبراسیون
ن  گیـربکس    تنظیم کالچها می باید وقتی که دمای  روغـ          : توجه

 درجـه   105  و )  درجـه فارنهایـت    140( درجه سانتی گراد     60 بین
 . است انجام گردد )  درجه فارنهایت221(سانتی گراد 

 
بــه منظــور (تراکتــور را بــر روی ســطحی صــاف و عــاری از موانــع 

 . پارک کنید ) جلوگیری از حرکت غیر منتظره دستگاه
ترمز دستی را اعمال نمـوده و ادوات برقـی سیسـتم تهویـه هـوا را                 

موتــور را خــاموش کــرده و ادوات کنتــرل برقــی . خــاموش کنیــد 
سـپس ادوات   . نیز در وضـعیت خـالص قـرار دهیـد            هیدرولیکی را 

 را در وضـعیت     حرکـت اهـرم   . هیدرولیکی را روی زمـین بگذاریـد        
 بگذاریـد   بلوکو ،   خالص قرار داده و در جلوی چرخهای عقب و جل         

در حالیکه اپراتور بر روی صندلی خود نشسته است ، پدال کـالچ             . 
همچنین موقعی که  کلیـد  اسـتارت  در            . را فشار داده و نگهدارید      

 تغییر دنده بـاال و پـائین را مطـابق           مهکوضعیت  خاموش است ، د     
ــد 123شــکل  ــات .  فشــار داده و نگــه داری بمنظــور شــروع عملی

سپس . مه ها را رها کنید ک ، موتور را روشن نموده و دکالیبراسیون
 . پدال کالچ را آزاد کنید 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تمام اتوماتیککدهای ایراد گیربکس 
شماره 

 کد
  نقصمفهوم کد 

U19  روغن خیلی سرد است 
U21  دور موتور خیلی پائین است 
U22  دور موتور خیلی باال است 
U23  در وضعیت محرک جلو قرار ندارد حرکتاهرم  
U26  پدال کالچ بطور کامل آزاد نشده است 
U31  حرکت چرخهای تراکتور نمایش داده می شود 
U33  ترمز دستی اعمال نشده است 
U34  کیسه صندلی اپراتور فشرده نشده است 
U36 اشکال در کالیبراسیون کالچ سبک 
U37 ن اشکال در کالیبراسیون کالچ سنگی 
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 تغییر دنده باال را یکبار فشار دهید تا دمای روغـن گیـربکس              دکمه

در ابتدا دمای روغن بر اساس درجه سانتی گراد         . نمایش داده شود    
نشان داده می شود که به یکی از روشهای زیر می توان آن را تغییر            

 : داد 
 درجـه سـانتی     60و   درجه سـانتی گـراد       10اگر درجه حرارت بین   

.  بر روی صفحه نمایش ظـاهر مـی شـود            ’CL‘ف  باشد ، حر  گراد  
 درجـه   105 از    بـیش  اگر درجه حرارت خیلی بـاال باشـد بطوریکـه         

 .  نمایش داده خواهد شد ’CH‘باشد ، حرف سانتی گراد 
 نمایش داده شود ، امکان انجام کالیبراسـیون      ’U19‘ نقصاگر کد   

 . وجود نداشته و روغن قبل از عملیات زیر می باید گرم شود 
 
 

 دکمـه وقتی که درجه حرارت مورد نظر برای روغن بدسـت آمـد ،              
پـدال  .  نشـان داده شـود       Aتغییر دنده باال را فشار دهید تا حـرف          

. کالچ را فشار دهید و اهرم شاتل را به وضعیت حرکت جلو ببریـد               
 . سپس به آرامی پدال کالچ را رها کنید 

 
راکتور را در خـالل     برای اطمینان بیشتر ، ترمزهای پائی ت       : توجه

مطمئن شوید کـه    . عملیات کالیبراسیون اعمال نموده و نگه دارید        
 . قفل پدال در وضعیت قفل قرار داشته باشد 

 
 بـار  3 بـاال بـرده و کلیـد اتوماتیـک را     rpm 1200دور موتور را تا 
ــد   ــار دهی ــه   . فش ــوط ب ــک مرب ــگرهای اتوماتی  و FIELDنمایش

TRANSPORT          بر روی صفحه نمایش شروع به چشـمک زدن 
در چنین حالتی کالچها یکی به یکی و بصورت خودکار          . می کنند   

 . کالیبره می شوند 
 اتوماتیک ، اشکالی پیش آید ، عملیات متوقف شده          وضعیتاگر در   
 .  مربوطه نمایش داده می شود نقصو کد 
تغییـر  /    تغییـر دنـده بـاال      دکمه فشاری عملیات اتوماتیک یا      دکمه

پـس از   . دنده پائین را به منظور مشخص شدن عیب فشـار دهیـد             
               در صـفحه نمـایش ظــاهر  Aکـالیبره شـدن کـالچ عقــب ، حـرف     

 . می شود تا نشان دهد که عملیات کالیبراسیون خاتمه یافته است 
موتور را خاموش کنید و به منظور ذخیره کالیبراسیون در حافظه ،            

هم اکنون تراکتور آماده برای انجـام عملیـات         . ر کنید    ثانیه صب  10
 . عادی خود می باشد 

 
 اخطار

حتی اگر عملیات کالیبراسیون نیز خاتمـه نیافتـه باشـد ، تراکتـور              
توجه کنید که در چنین وضعیتی ، تراکتور        . قابل حرکت می باشد     

همیشه با استفاده از پدال کالچ بـه        . نامنظم یا آهسته رو می باشد       
  . دقت تراکتور را کنار بکشید 
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 41عملکرد 

  EMUکالیبره نمودن 
 )واحد مدیریت الکترونیکی(
 

به منظور اطمینان از تنظیم واحـد الکترونیکـی در کارخانـه واحـد              
اگـر هـر    .  صفحه نمایش کالیبره می شوند         و  مدیریت الکترونیکی 

گونه تغییری در مشخصات تراکتور شـما داده شـود ، مثـل تغییـر               
ر جدید یا سنسـور زاویـه فرمـان ،          اندازه الستیک ، نصب واحد رادا     

 . آنگاه نیاز به کالیبراسیون مجدد می باشد 
 

قبل از کالیبراسیون ، الزم است که مسیری ممتد ، هموار به طـول              
دو خط بصورت عرضی و بـه       .  متر در نظر گرفته شود       100حداقل  

تراکتـور را قبـل از      .  متر از یکدیگر با گچ بکشید        100فاصله دقیقا   
ول واقـع بــر روی جـاده قــرار داده و کلیـد اســتارت را در    عالمـت ا 

 .  قرار دهید (2)وضعیت خاموش 
 

بــه منظورحصــول کالیبراســیون صــحیح واحــد مــدیریت  : مهــم
 . الکترونیکی ، المپهای باالی اتاق تراکتور می باید روشن باشند 

 
 را مطـابق شـکل      (1)در حالیکه کلید فشاری قفل دیفرانسیل        .1

 فشـار    را  (4)   محـرک    و نیز کلید فشـاری چهـارچرخ       129
داده اید ، کلید استارت را به منظـور روشـن نمـودن موتـور ،                

 ببرید و سپس آن را      (5) به وضعیت روشن     127مطابق شکل   
 چشـمک  129 مطابق شـکل  (3) , (2)چراغهای . رها کنید 

 .  را رها کنید (4) و (1)سپس کلیدهای فشاری . خواهند زد 
 

ــ ــی   ه ــرل الکترونیک ــد کنت ــون واح ــعیت در (EMU)م اکن  وض
 بـا   P.T.O با انتخاب دور     ’CL‘کالیبراسیون قرار داشته و حروف      

بر حسب نـوع صـفحه      . کلید فشاری مربوطه نمایش داده می شود        
 یـا شـکل     128 شکل   (1)نمایش نصب شده روی دستگاه به مورد        

  .  نگاه کنید 130
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 کلیـد فشـاری     3اگر تراکتور شما مجهز به یـک پانـل بـا             : توجه

باشد، آنگاه کلید فشاری قفل دیفرانسـیل دسـتی و کلیـد فشـاری              
 .  خواهد بود 131چهارچرخ محرک دستی مطابق وضعیت شکل 

 
 متـر   1000دنده ای را انتخاب نمـوده و تراکتـور را در طـول               .2

اول عبـور   زمانیکه از عالمت خط کشـی شـده         . حرکت دهید   
نمودید ، به صورت لحظه ای کلیـد فشـاری قفـل دیفرانسـیل              

المپ قفل دیفرانسـیل    .  فشار دهید    131 را مطابق شکل     (1)
 نیـز در    CL با آهنگ مالیمی چشمک می زند و حـروف           (2)

 . پانل نمایش ظاهر می شود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از روی عالمت دوم واقع در جاده عبور نموده ،          زمانیکه تراکتور  .3

. برای بار دوم کلید فشـاری قفـل دیفرانسـیل را فشـار دهیـد          
 .  در پانل نمایش بصورت دائم می ماند CLحروف 

تراکتــور را متوقــف کنیــد ، المپهــای بــاالی اتــاق تراکتــور را  .4
خاموش نموده و کلید اسـتارت را در وضـعیت خـاموش قـرار              

 . دهید 
 

کنـون عملیـات کالیبراسـیون خاتمـه یافتـه و تراکتـور آمـاده               هم ا 
 . عملیات عادی می باشد 
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 42عملکرد 

 کالیبراسیون مجدد اهرم های شیر الکترونیکی 
 

اگر یکی اهرم های کنترل ، همزمـانی خـود بـا شـیر مربوطـه را از                  
 دربخش مرکزی پائین پانل نمایش ظاهر نقصدست دهد ، یک کد   

را نشـان  ) R4 یا R2, R3( یا R1کد نمایش داده شده . می شود 
. ه کالیبراسیون مجدد دارد     می دهد که بیانگر آنست که شیر نیاز ب        

بمنظور همزمان نمودن مجدد شـیر و اهـرم مراحـل زیـر را انجـام                
 : دهید 

 
 نیاز به بازرسـی توسـط       ’R‘نمایش هر عدد بهمراه حرف       : توجه

برای این منظور به نمایندگی مجـاز    . ابزار پیشرفته را بیان می کند       
 . مراجعه کنید 

 
ت و تراکتور در جائی مطمـئن       در حالیکه موتور تراکتور خاموش اس     

 (1) برده و کلید تـایمر       (4)قرار دارد ، کلید استارت را به وضعیت         
که بر روی شیری که مـی بایـد دوبـاره کـالیبره شـود قـرار دارد را             

 .  فشار دهید 134مطابق شکل 
 نقـص  ، کد    1چراغ تایمر بر روی کلید مربوطه روشن شده و شکل           

پس از یک تاخیر کوتـاه ، چـراغ    . هد  را در پانل نمایش تغییر می د      
مطـابق  .  در پانل نمـایش ظـاهر مـی گـردد            2روشن شده و شکل     

 را در وضعیت حـداکثر جریـان     (3) اهرم کنترل جریان     134شکل  
 را بـه وضـعیت حـداکثر        (2)سپس اهرم شیر مربوطـه      . قرار دهید   

 . چراغ تایمر نیز روشن خواهد شد . باالبری حرکت دهید 
 در صـفحه    3 شـکل    ، شدهپس از یک تاخیر کوتاه ، چراغ خاموش         

 . نمایش ظاهر می گردد 
 

اگر شیر کنترل جریان در وضعیت صـحیح نباشـد ، اهـرم              : توجه
 U1 نقصکنترل بصورت خودکار به وضعیت خالص برگشته و کد           

کلیـد  . در صفحه نمایش ظاهر مـی گـردد   ) U4 یا U2, U3یا (و 
خـاموش قـرار داده و مراحـل زیـر را دنبـال             استارت را در وضعیت     

 . اهرم کنترل جریان را به وضعیت حداقل جریان ببرید . کنید 
چـراغ تـایمر مجـددا روشـن        .  را به وضعیت پائین ببریـد        (2)اهرم  

پس از یک تاخیر کوتاه ، اهـرم شـیر مـذکور بصـورت              . خواهد شد   
           خودکار به وضعیت خالص برگشـته و چـراغ تـایمر نیـز  چشـمک               

در این هنگام ، پانل نمایش یا پاک شده یا شیر بعـدی را              . می زند   
 . جهت کالیبراسیون نشان می دهد 

زمانیکه مراحل کالیبراسـیون خاتمـه یافـت ، کلیـد اسـتارت را بـه          
 ببرید تا تنظیمات صورت گرفته ، در حافظـه          (2)وضعیت خاموش   

  . ذخیره گردد 
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  43عملکرد 

 قفل نشدن پدال ترمز / بازرسی قفل شدن 
 

ترمزها بدلیل آنکه بصورت هیدرولیکی تحریک می شوند نیازی بـه           
بهرحال اگر هر قسمت از اهرم بندی پدال ترمـز یـا            . تنظیم ندارند   

مجموعه سیلندر اصلی تعویض شود یا اگر قفل پدال با سوراخ واقع            
ود ، ارتفـاع پـدال را بـه روش          در اهرم پدال سمت راست درگیر نش      

 : زیر تنظیم کنید 
 

در حالیکه پدالهای ترمز آزاد هستند ، فاصله بین مرکز عمودی لبه            
در حالیکـه السـتیک     (سمت راست پدال ترمز سمت راست و کـف          

این .   اندازه  بگیرید      135را مطابق شکل    ) کف برداشته شده است   
 72/7 – 48/7. (شـد  با میلیمتـر  196 تـا  190فاصله می باید بین 

 ) اینچ
 
 

 را  (3) واقـع بـر میلـه        (2)اگر نیاز به تنظیم باشـد ، مهـره قفلـی            
 .  شل کنید 136مطابق شکل 

 را طـوری  (1)با استفاده از یک آچـار سـر تخـت ، تنظـیم کننـده        
سـپس  . بچرخانید که ارتفاع پدال ترمز سمت راست تصحیح شـود           

 . مهره قفلی را محکم کنید 
به منظور عملکرد صحیح قفل ، هر دو پدال مـی بایـد در ارتفـاعی                

 بـه     را  چـپ   سـمت     یکسان باشند ، در صورت لزوم ، میله پـدال         
گونه ای تنظیم کنید که قفل با سـوراخ واقـع بـر روی میلـه پـدال            

 . سمت راست همراستا شود 
 

 هشدار
رمـز  مالکین دستگاهها می باید به قوانین محلی مربوط به سیستم ت 

ترمزها را به گونه ای نگهـداری کنیـد کـه بـا قـوانین               . آگاه باشند   
در صـورت تردیـد ، بـا        . مطابق بوده و ایمنی شـما را تـامین کنـد            

 . نمایندگی تماس بگیرید 
 

 44عملکرد 
 ) TM155 تا TM120( دور آرام موتور 

 
خانیـد تـا    ر را بچ  (1) را شل نموده و پیچ قفل کـن          (2)مهره قفلی   

 . ای موتور را بتوانید تنظیم کنید دور درج
 

حداکثر دور بدون بار در کارخانـه تنظـیم شـده و در صـورت نیـاز                  
  . فقط می باید توسط نمایندگی مجاز دستگاه تنظیم مجدد گردد 
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 45عملکرد 

 سیلندر برداشت اتوماتیک 
مطمئن شوید که سیلندر به آسـانی  .  برداشت را تحت فشار قرار دهید  جکقفل  

 . قفل و باز می شود 
مهـره هـای   . در صورت نیاز به تنظیم ، فشار  را  از  روی قفل سـیلندر برداریـد                  

یلـه هـای    واقع بر روی هر یـک از م        (2) را شل نموده و تنظیم کننده        (1)قفلی  
مطمئن شوید که بازوهای باالبر ، سیلندرها       .  بچرخانید    باالبر را بصورت مساوی   

بازرسی کنید کـه سـیلندر      . را در شروع باالروی  بطور یکسان حمایت می کنند           
در حالت حداکثر باالروی ، مطمـئن شـوید کـه شـیر             . به آسانی قفل و باز شود       

ه میلـه هـای بـاالبر سـیلندر تحـت           اینک فشار شکن سیستم هیدرولیک نترکد یا     
هر دوی این عالئم ، حاکی از زیاد کوتاه بودن میلـه هـای بـاالبر     . کشش نباشند   

                                                    مهــــره هــــای قفلــــی را بــــا گشــــتاور     . ســــیلندر مــــی باشــــند    
 Nm )72 lbf. ft.(100 الروی قفل در حالیکه سیلندر در حالت با. محکم کنید

 طوری تنظیم   (3)شده است ، کابل کار را با استفاده از مهره های تنظیم کننده              
 . کنید که هر گونه مواد اضافی از کابل داخلی خارج گردد 

 46عملکرد 
 سیستم تهویه هوا 

اگر ، بعد از چند فصل ، کارآیی سیستم تهویه هـوا از مقـدار مـورد                 
 شده می بایـد تعـویض شـده و کـل            خرابانتظار کمتر شد ، فیلتر      

 . سیستم توسط نمایندگی مجاز بازرسی شود 
 اخطار

  هـوا     مورد استفاده در سیستم تهویـه      گاز مایع سیستم سرد کننده    
 درجـه سـانتی     10(  درجـه سـانتی گـراد      -12  جوش   نقطه  دارای
 . است ) گراد
هرگز قطعـه ای از سیسـتم تهویـه هـوا را در مجـاورت شـعله            •

چرا که خطر آتش    .  گرمای بیش از حد قرار ندهید        مستقیم یا 
 . سوزی وجود دارد 

. هرگز قطعه ای از سیستم تهویه هوا را جدا یا مونتـاژ نکنیـد                •
                باعــث ســرمازدگیگــاز مــایع سیســتم ســرد کننــدهخــروج 

گاز مایع سیسـتم سـرد      در اکثر کشورها تخلیه     . می گردد   
 . نی است قانوغیر  در هوا امری کننده

ی با پوست بدن تماس پیدا       ا گاز مایع سیستم سرد کننده    اگر   •
کند ، به همان کاری را که در مورد سرمازدگی انجام دادیـد ،              

 آن قسمت را با استفاده از دست یا آب بین دمای          . عمل کنید   
گرم درجه سانتی گراد    ) 90-100( درجه سانتی گراد     32-38

وص به منظـور محافظـت از   محل آسیب را با باند مخص. کنید  
ــا پزشــک    ــادکردن بپوشــانید و ســریعا ب ــوگیری از ب آن و جل

 . مشورت کنید 
 با چشم انسـان تمـاس پیـدا         گاز مایع سیستم سرد کننده    اگر   •

 دقیقـه   5کند ، چشمان را فـورا بـا آب سـرد بمـدت حـداقل                
 . پزشک مراجعه کنید بشوئید خیلی سریع به 
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 47عملکرد 

 تنظیم جکهای تعلیق کابین 
 )در صورت نصب(

در تراکتورهایی که دارای کابین معلق هستند ، خاصیت نیروی فنر           
و مستهلک کنندگی ارتعاشات توسـط روغـن بـه منظـور راننـدگی              

مهیـا  kg (198 lbs.) 90 مطلوب و نرم بـرای اپراتـوری بـه وزن    
                        ه وزنشــکل روبــرو مربــوط بــه اپراتــوری بــ     . گشــته اســت  

 kg (150 lbs.) 68   به عـالوهkg (48.5 lbs.) 22   وزن کمـک
 سـبک تـر ، تنظـیم         سنگین تر یـا     وزن های     برای. آن می باشد    

 . جک های تعلیق کابین می باید صورت پذیرد 
 تنظیم ارتفاع رانندگی 

 تا خنثی به منظور تنظیم جک تعلیق به وضعیت  قابل تنظیم از فنر   
 متعـادل باشـد   پـائین  بـه  بـاال و    بـه  کـابین ،     های عمودی  حرکت در

 تکانهای سخت   ،نرم باشد   اگر فنر مذکور خیلی     . استفاده می گردد    
در زیر کابین ممکن است بصورت متنـاوب بـا شاسـی در زمانیکـه               
تراکتور بر روی زمین سخت حرکت می کند تماس پیدا کند و اگر             

 رو به باالی کابین ممکـن اسـت          باشد حرکت  سختاین فنر خیلی    
 فنـر مـذکور ،      (1)اندازه اولیه   .  گردد   موجب ایجاد تنش در آن    که  
است و بـین لبـه پـائینی تنظـیم کننـده      )  اینچ39/0 (میلیمتر 10

 . وسطح صاف بوش رزوه دار قابل تنظیم است 
به منظـور عملکـرد بهتـر جـک تعلیـق ، وزن هـر قطعـه                  : وجهت

           از قبیــل زنجیرهــای یــدک کشــی ، اتصــاالت و جعبــه (ســنگینی 
می باید در محاسبات در زمان تنظیم جک تعلیـق کـابین            ) ابزارها  

 . منظور شود 
به منظور تنظیم فنر از ابزار مخصوص استفاده کنیـد چـرا             : توجه

ناسب ، امکان  آسیب  به  تنظیم  کننـده  را               که استفاده از ابزار نام    
 . زیاد می کند 

در زمان افزایش طول فنر ، قسمت باالئی تنظیم کننده نمی باید تا             
با استفاده از ابـزار     . قسمت باالیی بوش رزوه دار امتداد داشته باشد         

 ، بوش رزوه دار را به منظور جلوگیری از چرخش آن    (1)مخصوص  
 کامال با تنظیم کننده      را بطوریکه  (2)زار مخصوص   از اب . نگه دارید   
. شود استفاده کنید تا به سمت باال یا پائین تنظیم گردد            فنر درگیر 
جابجائی عمـودی ، فاکتورهـای   )  اینچ08/0( میلیمتر  2به ازاء هر 
 . تغییر می کند ) lbs. 22( کیلوگرم 10 وزن تقریبا

 
 الزم است کـه هـر       به منظور عملکرد صحیح سیستم تعلیق      : مهم

            نـامیزانی در تنظـیم    . دو جک تعلیق به یک انـدازه تنظـیم شـوند            
می تواند در سیستم های تعلیق ، فرسـایش غیـر منتظـره بوجـود               

  . آورد
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 )لرزه گیر(تنظیم دمپر 

 
لرزه گیـر هیـدرولیکی را متناسـب بـا وزن اپراتـور و ادوات داخـل                 
کابین، می توان در دو میـزان از نظـر مسـتهلک کننـدگی تنظـیم                

 . نمود
 

 در جهت  عقربه های  ساعت  و  بطور کامل اثر              (1)چرخاندن پیچ   
لرزه گیری حداکثر را به منظور تحمـل بـار سـنگین تـر در داخـل                 

 . هرگز این پیچ را بیش از حد نچرخانید . کابین بدست دهد 
برای وزن سبکتر داخل کابین ، تنظیم کننده را  در خـالف جهـت               
 . عقربه های ساعت به گونه ای بچرخانید که بطور کامل بیرون بیاید

 
پیچ تنظیم را هیچگاه در وضعیت متوسط قرار ندهید ، چرا            : مهم

این امر سبب   . که می تواند سبب عدم توازن در عملکرد دمپر شود           
   .فرسایش زودرس قطعات داخلی موجود در واحد تعلیق می گردد 
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 48عملکرد 

 تنظیم چراغهای جلو و چراغهای کار 
 

 چراغهای جلو 
 

به منظور جلوگیری از ایجاد نقاط کور جهت راننده دستگاه ، زاویـه             
هر یک از این چراغها . پرتوهای نوری چراغهای جلو را تنظیم کنید    

پرتوهـای نـوری را   .  بسته می شـود    (1)توسط سه عدد پیچ فنری      
یا جانبی با چرخاندن یک یا چند پیچ بـه          می توان بصورت عمودی     

 . داخل یا خارج ، در صورت نیاز تنظیم نمود 
 
 

 چراغهای کار 
بسته به  مدل  و  مشخصات  دستگاه ، چراغهای  کار  قابل  تنظیم   

 پـائین جلـوی     می توانند بر روی جلو و عقب سقف کابین ، قسمت          
چراغهای کـار غیـر     . کابین یا بر روی گلگیرهای عقب نصب گردند         

قابل تنظیم واقع بر جلوی درپوش موتور نیز ، نزدیک به چراغهـای             
 . جلو قرار دارند 

 
 باال یا پائین را به      های ، مجموعه المپ     نورافکن ها به منظور تنظیم    

 را در صـورت     (1)مهـره   . سادگی به سمت باال یا پائین کج کنیـد          
 را  (2)به منظور گردش المپ به طـرفین ، پـیچ           . لزوم شل نمائید    

که پایه را به گلگیر ، کابین یا ریل قالب متصل می کند شل نمائید 
 . و پایه را بچرخانید 

 
 . پس از تنظیم ، پیچ و مهره ها را محکم کنید 

 
 المپهای کار ممکن است با آنچه در شکل نشان داده شده           : توجه

  . تفاوت داشته باشد 

 142

 143

 68_4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخش ٤ - روغنكاري و نگهداري 
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 49عملکرد 

 تعویض چراغ 
 

المپهای جلو و المپهای کار واقـع بـر روی درپـوش     
 موتور 

 
تمامی المپهای جلو و المپهای کار دارای حبابهای هـالوژن           : مهم

هرگز المپ هالوژن را با انگشـتان دسـت تمـاس ندهیـد ،       . هستند  
چرا که رطوبت دسـت مـی توانـد باعـث خرابـی زودرس المـپ در                 

 . آن شود صورت روشن شدن 
همیشه برای دست زدن به این المپها از پارچه تمیـز یـا دسـتمال               

 . استفاده کنید 
 

المپهای جلو و دو المپ کار غیر قابل تنظیم در یک مجموعه که به 
تمامی حبابها از سـمت     . شبکه رادیاتور متصل است نصب شده اند        

  موتور قابل دسترسـی کاپوتعقب مجموعه المپها و داخل محدوده     
 . هستند 

 144به منظور تعویض حباب المپهـای کـار ، ابتـدا مطـابق شـکل        
سـپس حبـاب را   .  را باز نموده و بیـرون بکشـید   (1)کانکتور برقی  

یک چهارم دور در خـالف جهـت عقربـه هـای سـاعت چرخانـده و        
 . به ترتیب عکس فوق می توان حباب را نصب نمود . بیرون آورید 

 
 144به منظور تعویض حباب المپهای جلـو ، ابتـدا مطـابق شـکل               

سـپس درپـوش    .  را باز نموده و بیـرون بکشـید          (2)کانکتور برقی   
 .  را از سمت عقب المپ خارج کنید (3)الستیکی 

 را بـاز نمـوده و مجموعـه         (1) ، فنر نگهدارنـده      145مطابق شکل   
ان حبـاب   به ترتیب عکس فـوق مـی تـو        .  را خارج کنید     (2)المپ  

 . رانصب نمود 
 
 

 چراغهای کار قابل تنظیم 
 را باز نموده (1) ، دو عدد پیچ  نور افکن ها  به منظور تعویض حباب     

 . و مجموعه چراغ را بطور کامل از بدنه آن بیرون آورید 
 نـور افکـن   مراحل تعویض حباب درست ماننـد آنچـه در خصـوص            

 شد صورت می     یح تشر   باال  موتور در   کاپوت   بر روی   نصب شده 
 . پذیرد 

 
ممکن است بجای دو پیچ مطابق شکل        نور افکن بعضی از    : توجه
  .  دارای چهار پیچ نگهدارنده باشند 146
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 وضعیت / گردش / چراغهای توقف 

با توجه به اینکه چراغهـای بـا شـکلهای مختلـف ، جلـو و عقـب و                   
همچنین ساخت شرکتهای مختلف وجود دارد دسترسی به حبابهـا          

 .  صورت پذیر است 147مطابق متن زیر و با توجه به شکل 
 

چراغها بعـد از خـارج نمـودن مجموعـه عدسـی پالسـتیکی قابـل                
 را بـاز نمـوده و       (1) برای اینکـار دو عـدد پـیچ          .دسترسی هستند   
حبابهـای دارای  . منعکس کننده را خـارج کنیـد   / مجموعه عدسی   

  درجـه  20درپوش قبلی هستند و با فشـردن بـه داخـل و حـدودا               
چرخاندن در خالف جهت عقربه های ساعت می توان آنها را خارج            

  . به روش عکس فوق ، می توان حبابها را نصب نمود. نمود 
 

در زمـان تعـویض عدسـی ، مراقـب باشـید کـه پیچهــای        : مهـم 
 . نگهدارنده را بیش از حد نچرخانید 

 
 

  کلیدهاحبابهای 
 

 از داخل روشن می شوند و حباب آنهـا از سـمت             کلیدهاتعدادی از   
 . عقب مجموعه سوئیچ قابل تعویض است 

  از هر  دو  طرف  توسط یک  نوار فنری نگه داشـته                 کلیدمجموعه  
راکـر از ورق      کلیـد به منظور بلند نمـودن یـک انتهـای          . می شود   

 . را باز کنید   کلیدفلزی از پیچ گوشتی استفاده نموده و مجموعه 
 

برای تعویض حباب ، نوار فنری را بـا اسـتفاده یـک پـیچ گوشـتی                 
بـاب را از عقـب مجموعـه        کوچک بداخل فشار داده و نگهدارنده ح      

 هستند و با فشار w 2/1 و کاپوتحبابها از نوع بدون . خارج کنید 
 . در داخل نگهدارنده جا زده می شوند 

طوری   کلیدپس از تعویض حباب ، نگهدارنده را در عقب مجموعه           
سپس . فشار دهید که نوار فنری مذکور در داخل سوراخ قرار گیرد            

  . د را مجددا نصب کنی  کلید
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 حبابهای صفحه نمایش 

 
حباب المپهای هشدار و پانـل از سـمت عقـب پانـل نمـایش قابـل           

برای دسترسی ، دو پیچ نگهدارنده را از لبه پائینی     . تعویض هستند   
کانکتورهـای  . پانل نمایش باز نموده و مجموعه پانل را خارج کنیـد          

 . برقی را در صورت لزوم از عقب پانل جدا نمائید 
 

نوع پانل نمایش وجود دارد و نماهای عقب نشـان داده           دو   : توجه
 ممکن است با پانل نصب شده بـر روی          150 و   149شده در شکل    

بهرحال روش خـارج نمـودن درپـوش        . تراکتور شما متفاوت باشد       
 . عقب و حبابها مانند مدلهای قبل می باشد 

 را که درپـوش را بـه عقـب پانـل            (1) چهارپیچ   149مطابق شکل   
 . ی کنند ، باز کنید محکم م

 
دور در خـالف     4/1  ، حبـاب معیـوب را      150با مراجعه بـه شـکل       

بـه  روش     . جهت عقربه هـای سـاعت بچرخانیـد  و  خـارج کنیـد                
 . عکس  فوق می توان حباب را نصب نمود 

 
دو ردیف از حبابهای المپ هـای هشـدار در قسـمت بـاالی        : مهم

پانل نمایش دارای رنگ مشـکی هسـتند بـه غیـر از حبـاب المـپ                 
مقدار .  به رنگ قرمز است      150 دینام که مطابق شکل      (1)هشدار  

وات حباب قرمز با سایر حبابها متفاوت است و مهم است که حباب             
. کـار نمـی کنـد       در غیر اینصورت دینـام      . بطور صحیح نصب شود     

 .  به رنگ زرد می باشند (4) و (3)حبابهای المپ عقب 
 

اگر تراکتور شما دارای پانـل الکترونیـک اسـت ، بـا خـارج                : مهم
 مطـابق شـکل     (2)نمودن درپوش عقب با  شش عدد میکروسوئیچ         

از این سوئیچ ها در کارخانه بمنظور تنظیم   .  مواجه می شویم     150
بدلیل آنکه عملکرد پانل نمـایش      . می شود   واحد کامپیوتر استفاده    

و ادوات الکترونیکی دیگر ممکن است دچار اشکال شـده و متعاقبـا            
وارانتی دستگاه باطل گردد ، لذا هیچگاه به این سـوئیچ هـا دسـت               

 . نزنید 
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 فیوزها و رله ها 
جعبه فیوز در پشت پانل وسمت راست کنسـول ادوات واقـع شـده              

 . است 
به منظور بازرسی فیوزها ، پانل سـمت راسـت را از کنسـول ادوات               

بـه منظـور   .  ذکـر شـده جـدا نمائیـد          4-5مطابق آنچه در صـفحه      
 .  پانل سمت چپ را بردارید maxiبازرسی فیوز 

 
این قفل را بـه منظـور دسترسـی بـه           . ی قفل است    جعبه فیوز دارا  

فیوزها و رله ها مطـابق      ) . مطابق شکل   (فیوزها و رله ها باز نمائید       
 .  به شکل شماتیک نمایش داده شده اند 152شکل 

 
 فیوز مشاهده مـی گـردد اگـر         24 در داخل جعبه فیوز اصلی تعداد     

شـده  چه ممکن است برخی از آنها بـر روی تراکتـور شـما نصـب ن               
 . باشند 

 
بعالوه موارد مشخصی از ادوات ممکن اسـت کـه بـر روی تراکتـور               

بهرحال ، فیوزهایی با این خصوصـیات ممکـن اسـت           . نصب نباشد   
فیوزهـای شـماره    . نصب شده و بعنـوان فیـوز یـدکی بشـمار آیـد              

، در داخل جعبه فیوز اصلی نصب       ) در صورت نصب   (27 و   26,25
 maxiنشده اند ولی به قسمت خـارجی یکـی از جعبـه فیوزهـای               

 . به متن زیر توجه کنید . متصل هستند 
 

هرگز بجای یک فیوز سوخته ، فیوزی با ظرفیت دیگر قـرار             :مهم  
وضـعیت و  . فیوزها شماره گذاری و رنگ بنـدی شـده انـد        . ندهید  

 . ا در جدول صفحه بعد نشان داده شده است ظرفیت آنه
 

بـه  . ( مربوط به رله هـا هسـتند         H تا   A و   XII تا   Iموارد   :توجه  
ممکن است همه   ) .  و جداول صفحه بعد مراجعه کنید        152شکل  

اگـر بـه   . رله های نشان داده شـده در شـکل نصـب نشـده باشـند                
 مشکلی در خصوص مدار فهرست شده برخوردیـد کـه بـه معیـوب             

بودن فیوز مرتبط نمی شود با نمایندگی مجاز دستگاه خود تمـاس            
  . بگیرید 
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 تشریح رله ها

 عملکرد رله
A ترمزهای بادی 
B  سمت سقف (  جلو -نور افکنرله( 
C  سمت سقف  (  عقب – نور افکنرله( 
D  قسمت جلو سمت پائین – نور افکنرله  
E  قسمت عقب سمت پائین – نور افکنرله  
F  اتصال پل یا رله قطع سوخت 
G  رله المپ توقف دستگاه 
H  هیدرولیکرله ترمز یدکی 
I  رله روشنائی 

II  رله سوپاپ یدکی هیدرولیکی 
 
 

 تشریح فیوزها 
 مدار آمپر شماره

  اصلی –چراغ جلو  15 1
 )پائین آمدن( سرازیری –چراغ جلو  15 2
  المپ کنسول سمت راست –چراغ کنار  20 3
  سمت چپ –چراغ کنار  20 4
 )سقف کابین( عقب و جلو – نور افکن 30 5
 )گلگیرها( عقب – نور افکن 15 6
  میانی جلو – نور افکن 30 7
 شیر برقی قطع جریان سوخت  18 8
 رادار / سوئیچهای خارجی / نشانگرها  10 9

 چراغهای خطر  20 10
 چراغ سقف/ چراغ چشمک زن جلو / بوق  30 11
12 10 EDC 
 شیرهای تراز اتصال و تغذیه گیربکس  25 13
 ل گیربکس و اکسل تعلیق جلو شیر کنتر 10 14
  پمپ صندلی/ چراغهای توقف  / EMUواحد  30 15
 پروانه بخاری  25 16
برف پـاکن   / برف پاکن جلو    / برف پاکن   / شیشه شور    20 17

 عقب 
 چراغهای گردش  15 18
 ترموستات 25 19
حافظه جاری گیربکس و کالستر پردازشگر تجهیـزات       10 20

EDC        و تغذیـه کننـده اتصـاالت بـرای عیـب یـابی 
EMU 

21 25 P.T.O 
 منبع تغذیه رادیو و ساعت  5 22
 چراغ داخلی / سوکت اضافی  25 23
 حافظه اطالعات جاری رادیو و ساعت 5 24
 رله منبع چراغ توقف  20 25
  فقط نوع پاور کامند–فیوز استارت  5 26
ــور      20 27 ــرل موت ــد کنت ــه واح ــع تغذی  و TM175(منب

TM190( 

 
 

 
بطور مجزا در پشـت     ) قرمز(رله چراغ چشمک زن گردش       : توجه

  .پانل فیوز اصلی نصب شده است 
 
 

 محل قرار گرفتن رله ها و فیوزها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با مراجعه به شکل صفحه بعد خواهید دید کـه فیوزهـای            :  توجه
 maxi در نگهدارنــده جداگانــه ای کــه بــه فیوزهــای 27 و 25,26

 .  است قراردارند متصل

 عملکرد رله
III رله ترموستات 
IV برف پاک کن عقب 
V  المپهای کنار 

VI  برف پاکن جلو / شیشه شور 
VII 

VIII 
مدول جلویی کنترل

IX  رله ترمز یدکی هیدرولیک 
X  سوئیچهای درپوشPTO ) TM120 و TM155 ( 

XI 
XII 

 )نشانگرهای گردش (N.A.S.O یا I.S.Oواحد 
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 Maxiفیوزهای 

 اضـافی دیگـری در      maxiعالوه بر جعبه فیـوز اصـلی ، فیوزهـای           
. پشت پانل سمت راست کنسول جلوی دسـتگاه قـرار گرقتـه انـد               

 به منظور محافظت از جعبه فیوز اصـلی و مـدارات   maxiفیوزهای  
یک اشکال عمـده قـدرت ، مثـل اشـکال  در             . برقی نصب شده اند     

 .  باشد maxiصل سوختن یک فیوز چند مدار برقی می تواند حا
 ، مطابق آنچه در صفحات      maxiبه منظور بازرسی یا تعویض فیوز       

 .  ارائه گردید ، پانل سمت چپ دستگاه را باز کنید  5-4
 

 را بـه منظـور آزاد       (2) ، بسـتهای فنـری       153با مراجعه به شـکل      
 .  از جعبه فیوز و دسترسی به فیوزها بلند کنید(1)نمودن سرپوش 

 
 تـا   TM120 نشان داده شده بر روی مدلهای        maxiفیوز   : توجه

TM155 نصب می شود  . 
 

بـه  .  شماره گذاری و رنگ بندی شده انـد          maxiفیوزهای    :مهم
  . نگاه کنید 154جدول زیر و شکل 

 
 maxiنقشه فیوزهای 

فیــــــوز 
maxi 

 اجزاء حفاظت شده آمپر

M1 50  سیستم روشنائی 
M2 60  20 و 10,11,19فیوزهای 
M3 30  کلید تغذیه کننده چراغها 
M4 60  7 و 5,6فیوزهای  
M5 30  24 و 23فیوزهای 
M6 40 عقب یسوکتهای اجزا  
M7 40 در صورت نصب( جلو یسوکتهای اجزا ( 
M8 -  خالی 

  

 153
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محافظت از سیستم های الکترونیکـی و الکتریکـی         
 در طی مراحل شارژ باتری یا انجام عمل جوشکاری 

 
 مالحظات ایمنی 

ــه  سیســتم  هــای   ــروز  خســارت  ب ــه منظــور  جلــوگیری  از  ب ب
 :الکتریکی ، همیشه نکات زیر را رعایت کنید / الکترونیکی 

 
ت باتری را   هرگز هیچ یک از اتصاالت مدار شارژ ، شامل اتصاال          .1

 . زمانیکه موتور روشن است قطع و وصل نکنید 
 سیستم شارژ را اتصال کوتاه به زمـین        یهیچگاه جزئی از اجزا    .2

 . نکنید 
 ولـت   12هرگز از باتری کمکی با ولتـاژ بـاالتر از ولتـاژ نـامی                .3

 . استفاده نکنید 
همیشه در زمان نصب باتریها یا گرفتن اتصال کمکـی ترتیـب             .4

بــرای  ایــن  منظــور بــه . ا رعایــت کنیــد قطبهــای صــحیح ر
دستورالعمل های مذکور در کتابچه اپراتـور دسـتگاه مراجعـه           

قطب مثبت را به مثبت و منفـی را بـه منفـی ارتبـاط               . کنید  
 . دهید 

همیشه قبل از انجام جوشکاری قوسی بر روی تراکتور یـا هـر              .5
 . جزئی از آن ، سیم اتصال زمین را از باتریها جدا کنید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تا حد امکان بست کابل اتصـال زمـین دسـتگاه جوشـکاری را               .6

 . نزدیک به محل جوشکاری قرار دهید 
اگر جوشـکاری در محـدوده ای نزدیـک بـه واحـد  کـامپیوتر                  .7

نموده انجام می گیرد ، می باید کامپیوتر  را  از تراکتور  جدا                 
توصیه می گردد که این عمل توسط نمایندگی مجـاز صـورت            

 . گیرد 
هرگز اجازه ندهید که کابلهای جوشکاری بر روی سیم کشـی            .8

برقی یا اجزاء الکترونیکی در زمان انجام عمل جوشکاری قـرار           
 . گیرد 

همیشه در زمان شارژ باتری تراکتور با شارژر سیم منفـی را از              .9
 . باتری ها جدا کنید 

 
 اخطار
در صورت تماس این محلـول      . باتریها حاوی ید سولفوریک هستند      

سپس سـریعا  .  دقیقه آن ناحیه را با آب بشوئید 5با بدن ، به مدت      
همیشه از تماس ایـن محلـول بـا پوسـت           . به پزشک مراجعه کنید     

 . بدن و چشمان یا لباس خود پرهیز کنید 
 . فظ بزنید در زمان کار در نزدیکی باتریها ، عینک محا

 
اشکال در جدا نمودن دو کابل اتصال زمین در باتری قبل از            : مهم

ن ، سبب   آ یی بر روی تراکتور یا سایر اجزا      شارژ باتریها یا جوشکار   
  . آسیب به سیم های الکترونیکی و الکتریکی خواهد گردید 
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  ١-٥

 
بخش ٥ 

 
عيب يابي 

 
مقدمه  

ـامطلوب  پيروي از اطالعات و درك آن به شناخت و اصالح عملكرد ن
و رفع اشكال در تراكتور كمك مي نمايد . 

 
اطالعات بصورت زير مي باشند : 

 
• كدهاي خطا 

• سيستم عيب يابي 

 
كدهاي خطا 

هر كد خطا قسمتي را كه اشكال در آن وجود دارد شــامل : وسـايل 
كنترل برقي ؛ گيربكس ؛ هيدروليــك : قفـل ديفرانسـيل ؛ حركـت 
ــاني كـه  چهار چرخ و غيره را مشخص مي نمايد . در طول مدت زم
اشكال در ماشين وجود دارد عالمت اخطــار (١) در صفحـه نمـايش 
واقع بر روي قسمت الكترونيكي پانل يا نمايش دهنده كنار كنــترل 
پاورشيفت (در تعويض دنده هــاي اتومـاتيك و دسـتي) بـه صـورت 
ــك كـد خطـا (٢) نـيز  آنالوگ / ديجيتال نمايان مي گردد . ضمنا ي

ظاهر مي گردد . 
 
 

كدهاي خطــا بـه صـورت چشـمك زن ؛ يـك ؛ دو و يـا سـه عـدد 
ــوي آن يـك حـرف  ديجيتال را نمايش مي دهد كه ممكن است جل
ــا شـامل دو حـرف  شناسايي وجود داشته باشد . بعضي كدهاي خط
اضافه تر مي باشند . حروف يا  اعداد  قسمت مشخصي را كه اشكال 
در آن وجود دارد و نوع اشكال را مانند اتصال كوتاه ؛ قطع اتصــال و 

غيره را معرفي مي نمايند . 
 

ــد  جهت آشنايي بهتر با كد خطا نمايش داده شده دستگاه مي تواني
به نماينده رسمي مراجعه كنيد .  

 1
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عيب يابي سيستم 

 
با استفاده از جداول بررسي اطالعات امكان شناسايي اشكاالت و 
رفع آنها ميسر مي شود . جداول سيستم ها به صورت زير دسته 

بندي مي شوند : 
 

موضوع                                                       صفحه 
 

موتور                                                     ٢-٥           
 

گيربكس 
= تعويض با فرمان محدوده اي وتمام اتوماتيك  ٥-٥                  
= گيربكس با فرمان برقي مكانيكي                 ٦-٥                  

= گيربكس با فرمان  مكانيكي                      ٧-٥                     
 
 

موتور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

موضوع                                             صفحه   
 

هيدروليك                                          ٨-٥ 
 

اتصال سه نقطه اي                                ٩-٥     
 

ترمزها                                              ١٠-٥       
 

كابين                                               ١٠-٥                               
 

برق                                                  ١١-٥   
 
 

رفع اشكال  علت  اشكال 
در روش استارت كردن بازبيني شود . 

سطح سوخت كنترل شود . 
سيستم سوخت هواگيري شود . 
از كمك استارت استفاده شود . 

سيستم سوخت تميز شود . 
فيوز بازديد شود . اگر سالم بود پمپ 

تعويض شود . 
المنت فيلتر سوخت تعويض شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

 
روغن با ويسكوزيته مناسب استفاده شود . 

سوخت مناسب استفاده شود . 
به پايين بودن سرعت استارت در قسمت 

برق مراجعه شود . 

روش استارت كردن درست نمي باشد . 
سوخت كم است و يا ندارد . 

در مسير سوخت هوا وجود دارد .  
دماي محيط پايين است . 

سيستم سوخت كثيف مي باشد .  
پمپ سوخت كار نمي كند . 

 
فيلتر سوخت گرفته است . 

انژكتور درست عمل نمي كند . 
سولونوئيد سوخت يا رله سولونوئيد ايراد 

دارد . 
ويسكوزيته روغن موتور درست نمي باشد . 

نوع سوخت مناسب نمي باشد . 
سرعت استارت پايين است . 

موتور روشن نمي شود  يا  سخت  
روشن مي شود 

المنت فيلتر سوخت تعويض شود . 
سيستم سوخت تميز شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
درب تانك سوخت با گازوئيل شسته شود . 

فيلتر سوخت گرفته است . 
سيستم سوخت كثيف است . 

سولونوئيد سوخت تنظيم نمي باشد . 
سوراخ درب تانك سوخت مسدود است . 

گردش موتور نامطلوب يا درحالت 
واماندگي (استال) مي باشد . 
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موتور (ادامه) 
 

رفع اشكال  علت  اشكال 
دنده را سبك كنيد ؛ بار را كم نمائيد يا حمل و 

نقل متعادل انجام دهيد . 
هواكش سرويس شود . 

 ترموستات بازديد شود . 
به قسمت گرم كردن موتور مراجعه شود . 

المنت فيلتر سوخت تعويض شود . 
از سوخت مناسب استفاده شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

بازديد و اصالح شود يا به نماينده رسمي مراجعه 
شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به كتابچه اپراتوري دستگاه مراجعه شود . 

موتور زير بار است . 
 

هواكش گرفته است . 
درجه حرارت موتور پايين است . 

موتور گرم مي كند . 
فيلتر سوخت گرفته است . 

نوع سوخت مناسب نمي باشد . 
عملكرد انژكتورهاي سوخت ايراد دارد . 

عملكرد پمپ انژكتور ايراد دارد . 
حداكثر دور بدون بار دستگاه كم است . 

لوله هاي ورودي يا منيفولد دود نشت هوا دارد . 
 

عملكرد توربوشارژ ايراد دارد . 
دستگاه تنظيم نمي باشد . 

توان موتور كم است . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
روغن اضافه شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
ترموستات بازديد شود . 

به قسمت گرم كردن موتور مراجعه شود . 

تايمينگ پمپ انژكتور اشكال دارد . 
سطح روغن موتور پايين است . 
فشار روغن موتور پايين است . 

درجه حرارت موتور پايين است . 
موتور خيلي گرم مي كند . 

موتور ضربه مي زند . 

روغن اضافه شود . 
مخزن مايع خنك كننده پر شود . سيستم خنك 

كننده از نظر نشتي بازديد شود . 
ترموستات بازديد شود . 

رادياتور تميز شود . 
دنده را سبك كنيد ؛ بار را كم نمائيد يا حمل و 

نقل متعادل انجام دهيد . 
 

سطح روغن موتور پايين است . 
سطح مايع خنك كننده پايين است . 

 
ترموستات ايراد دارد . 

رادياتور كثيف است يا مسدود شده است . 
موتور بيش از حد زير بار مي باشد .  

موتور گرم مي كند . 
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موتور (ادامه) 

 
 

رفع اشكال  علت  اشكال 
درب رادياتور تعويض شود . 

سيستم خنك كننده تميز شود . 
تسمه كش اتوماتيك بازديد شود ؛ در صورت 

فرسودگي تسمه ؛ آن تعويض شود . 
اتصاالت محكم شوند ويا شلنگ ها تعويض گردند . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

درب فشاري رادياتور ايراد دارد . 
سيستم خنك كننده مسدود مي باشد . 
تسمه پروانه شل يا فرسوده شده است . 

 
شلنگ ها يا اتصاالت نشتي دارند . 

 
گيج درجه حرارت ايراد دارد . 

فن برقي ايراد دارد . 

موتور گرم مي كند . 

ترموستات تعويض شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

ترموستات ايراد دارد . 
فن برقي از حركت نمي ايستد . 

درجه حرارت موتور پايين است . 

روغن اضافه شود . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 

سطح روغن كم است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن صحيح نمي باشد . 

فشار روغن موتور پايين است . 

سطح روغن تا ميزان توصيه شده كاهش يابد . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 
فيلتر تهويه تعويض شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
نشتي گيري شوند . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
 

سطح روغن موتور باال مي باشد . 
درجه يا ويسكوزيته روغن صحيح نمي باشد . 

 
فيلتر تهويه گرفته است . 

توربوشارژر ايراد دارد . 
نشتي خارجي روغن وجود دارد . 

كاسه نمدها وگايدهاي سوپاپها خراب شده اند. 

مصرف  روغن  موتور  بيش  از  حد 
مي باشد . 

به قسمت پايين بودن حرارت موتور مراجعه شود 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

دنده را سبك كنيد ؛ بار را كم نمائيد يا حمل و 
نقل متعادل انجام دهيد . 
فيلتر هوا سرويس شود . 

سوخت مناسب استفاده شود . 

حرارت موتور پايين است . 
توربوشارژ ايراد دارد . 

موتور زير بار بيش از حد مي باشد . 
 

فيلتر هوا گرفته است . 
نوع سوخت مناسب نمي باشد . 

مصرف   سوخت   بيش    از   اندازه 
مي باشد . 
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موتور (ادامه) 

 
رفع اشكال  علت  اشكال 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

بازديد و اصالح شود يا به نماينده رسمي مراجعه 
شود . 

به كتابچه اپراتوري دستگاه مراجعه شود . 
 

تزريق سوخت اشكال دارد . 
پمپ انژكتور ايراد دارد . 

لوله هاي ورودي يا منيفولد دود نشت هوا دارد . 
 

دستگاه تنظيم نمي باشد . 

مصرف سوخت بيش از اندازه                
مي باشد . (ادامه) 

 
 

گيربكس = با فرمان محدوده اي وتمام اتوماتيك 
 

رفع اشكال  علت  اشكال 
گيربكس را تنظيم و يا به نماينده رسمي مراجعه 

شود . 
كد عيب نشان دهنده مورد اصلي خرابي            

مي باشد . 
تراكتور در هيچ دنده اي حركت           

نمي كند . 
گيربكس را تنظيم و يا به نماينده رسمي مراجعه 

شود . 
كد عيب نشان دهنده مورد اصلي خرابي            

مي باشد . 
تغيير دنده متوالي درست صورت         

نمي گيرد يا دنده درگير نمي شود . 
گيربكس را تنظيم و يا به نماينده رسمي مراجعه 

شود . 
سنكرونيزه ها / اتصال دهنده ها ايراد دارند .  دنده بيرون مي زند . 

كالچ هاي گيربكس تنظيم گردند و يا به نماينده 
رسمي مراجعه شود . 

كالچ هاي گيربكس نياز به تنظيم دارند .  كنترل وقتي از پدال (پدال كالچ) 
استفاده مي شود مقداري ضعيف است 

يا تغيير دنده نا منظم مي باشد . 
روغن اضافه شود . 

آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 
شود . 

كولر روغن گيربكس تميز شود . 

سطح روغن پايين است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن مناسب نمي باشد . 

 
كولر روغن گيربكس كثيف شده و ياگرفته است. 

درجه حرارت گيربكس باال مي باشد . 

روغن اضافه شود . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 
فيلتر روغن گيربكس تعويض شود . 

سطح روغن پايين است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن مناسب نمي باشد . 

 
فيلتر روغن گيربكس گرفته است . 

فشار روغن گيربكس پايين است . 

روغن اضافه شود . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

سطح روغن پايين است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن مناسب نمي باشد . 

 
ياتاقان ها ايراد دارند يا قطعات اصلي نيستند . 

گيربكس صدا مي دهد . 
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گيربكس = با فرمان برقي - مكانيكي 

 
رفع اشكال  علت  اشكال 

گيربكس را تنظيم و يا به نماينده رسمي مراجعه 
شود . 

كد عيب نشان دهنده  مورد اصلي خرابي 
مي باشد . 

تراكتور در هيچ دنده اي حركت ندارد . 

گيربكس دوباره تنظيم شود يا به نماينده رسمي 
مراجعه شود . 

كالچ گيربكس از تنظيم خارج شده است .  كنترل وقتي از پدال (پدال كالچ) 
استفاده مي شود مقداري ضعيف است . 

كالچ گيربكس طبق دستورالعمل تنظيم و يا به 
نماينده رسمي مراجعه شود . 

كالچ هاي گيربكس از تنظيم توصيه شده 
خارج شده است . 

تعويض دنده نا منظم مي باشد . 

گيربكس را تنظيم و يا به نماينده رسمي مراجعه 
شود . 

سنكرونيزه ها / اتصال دهنده ها ايراد دارند .  دنده بيرون مي زند . 

روغن اضافه شود . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 
 

كولر روغن گيربكس تميز شود . 

سطح روغن پايين است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن مناسب نمي باشد. 

 
كولر روغن گيربكس كثيف شده وياگرفته 

است . 

درجه حرارت گيربكس باال مي باشد . 

روغن اضافه شود . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 
 

فيلتر روغن گيربكس تعويض شود . 

سطح روغن پايين است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن مناسب              

نمي باشد . 
 

فيلتر روغن گيربكس گرفته است . 

فشار روغن گيربكس پايين است . 

روغن اضافه شود . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 
 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 

سطح روغن پايين است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن مناسب               

نمي باشد . 
 

ياتاقان ها ايراد دارند يا قطعات اصلي        
نيستند . 

گيربكس صدا مي دهد . 

رابط تنظيم شود ؛ قطعات معيوب تعويض شوند و 
يا به نماينده رسمي مراجعه شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

تنظيم رابط درست نمي باشد يا رابط اشكال 
دارد . 

سلكتورهاي ماهك انتقال ايراد دارند . 
ياتاقان ها ايراد دارند . 

تعويض  دنده  به  سختي صورت  
مي گيرد . 

به نماينده رسمي مراجعه شود .  كالچ دنده سنگين ايراد دارد .  هنگام تعويض دنده از سنگين به سبك 
موتور زير بار مي رود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود .  كالچ دنده سبك ايراد دارد .  هنگام تعويض دنده از سبك به سنگين 
موتور زير بار مي رود . 
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گيربكس – با فرمان مكانيكي 

 
رفع اشكال  علت  اشكال 

روغن اضافه شود . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 
كولر روغن گيربكس تميز شود . 

سطح روغن پايين است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن مناسب نمي باشد . 

 
كولر روغن گيربكس كثيف شده وياگرفته است . 

درجه حرارت گيربكس باال مي باشد . 

روغن اضافه شود . 
آن را تخليه و روغن مناسب توصيه شده ريخته 

شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

سطح روغن پايين است . 
درجه يا ويسكوزيته روغن مناسب نمي باشد . 

 
ياتاقان ها ايراد دارند يا قطعات اصلي نيستند . 

گيربكس صدا مي دهد . 

رابط تنظيم شود ؛ قطعات معيوب تعويض شوند 
و يا به نماينده رسمي مراجعه شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

سيستم هواگيري شود  و يا  به  نماينده رسمي 
مراجعه شود . 

تنظيم رابط درست نمي باشد يا رابط اشكال 
دارد . 

سلكتورهاي ماهك گيربكس ايراد دارند . 
ياتاقان ها ايراد دارند . 

سيستم هيدروليك كالچ هوا دارد . 

تعويض دنده به سختي صورت  
مي گيرد . 

رابط تنظيم شود ؛ قطعات معيوب تعويض شوند 
و يا به نماينده رسمي مراجعه شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

فنر و ساچمه گيره تعويض شود و يا به نماينده 
رسمي مراجعه شود . 

تنظيم رابط درست نمي باشد يا رابط اشكال 
دارد . 

ماهك گيربكس / سنكرونيزه ها ايراد دارند . 
ياتاقان ها ايراد دارند . 

موشكي ايراد دارد . 

دنده بيرون مي زند . 

رابط تنظيم شود ؛ قطعات معيوب تعويض شوند 
و يا به نماينده رسمي مراجعه شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 

تنظيم رابط درست نمي باشد يا رابط اشكال 
دارد . 

اتصال دهنده ها ايراد دارند . 
 

دنده گير مي كند . 
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هيدروليك 

 
رفع اشكال  علت  اشكال 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
 

به ميزان مورد نياز روغن اضافه شود . 
فيلتر روغن تعويض شود . 

كد  نقص  نشان دهنده  مورد  اصلي خرابي 
 مي باشد . 

سطح روغن هيدروليك خيلي پايين است . 
فيلتر روغن هيدروليك گرفته است .  

سيستم هيدروليك عمل نمي كند . 

سطح روغن به ميزان مورد نياز تنظيم گردد . 
 

كولر روغن تميز شود . 
فيلتر روغن تعويض شود . 

پس از سرد شدن روغن ؛ جريان كنترل تنظيم 
شود . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 

سطح روغن هيدروليك يا خيلي پايين و يا 
خيلي باال مي باشد . 

كولر روغن هيدروليك گرفته است . 
فيلتر روغن هيدروليك گرفته است . 

مقدار جريان از كنترل تنظيم نمي باشد . 
 

فشار هيدروليكي تراكتور متعادل نمي باشد .  

روغن هيدروليك خيلي گرم  
مي كند . 

فشار شير تنظيم و يا به نماينده رسمي مراجعه 
شود . 

نشتي از ساچمه شير و يا كم بودن فشار شير .  عملكرد پيش از موعد شير كنترل  . 

جريان كنترل تنظيم شود .  مقدار جريان ارسالي تنظيم نمي باشد .  سرعت حركت جكهاي ادوات يا تند 
و يا كند تر از حد معمول مي باشد . 

شلنگ ها درست وصل شوند . 
بار كم شود و يا اندازه سيلندر به ميزان مورد 
نياز اصالح گردد . (به نماينده رسمي مراجعه 

شود ) 
كابلها تنظيم شوند و يا به نماينده رسمي 

مراجعه شود .   

شلنگ ها درست وصل نشده اند . 
بار سيستم بيشتر از ظرفيت آن مي باشد . 

 
 

حركت شير ليور كنترل محدود شده است . 

تجهيزات كار نمي كنند .  
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 اتصال سه نقطه ای

 
 رفع اشکال علت اشکال

بست سه تایی هنگام جابجا کردن 
 اهرم حرکت نمی کند 

 .  علت بد عمل کردن را نشان می دهدنقصکد 
 

  نیستقالب در فاز اهرم کنترل 
 

قرار سوئیچ سرعت برخاست در وضعیت بیرونی 
 گرفته است

 
 کنترل محدوده ارتفاع در وضعیت نادرست است

 . ندگی مجاز مراجعه کنید به نمای
 

اهرم کنترل باالبری را به عقب و سر فاز 
 . بست های تحتانی قرار دهید 

 . سوئیچ را در وضعیت درست آن قرار دهید 
 
 

 . کنترل محدوده ارتفاع را تنظیم کنید 
        کنترل قدرت باالبر بیرون عمل

 نمی کند 
سوئیچ سرعت برخاست در وضعیت کنترل 

 ونی نیست بیر
سوئیچ را در مرکز قرار دهید در وضعیت 

 کنترل بیرونی نیست 
         کامال  بلند اتصال سه نقطه ای

 نمی شود
 . کنترل محدوده ارتفاع را تنظیم کنید کنترل محدوده ارتفاع نادرست تنظیم شده است 

        آرام فرود   اتصال سه نقطه ای
 می آید

موقعیت کنترل سرعت فرود نادرست تنظیم 
 شده است 

 . کنترل سرعت فرود را تنظیم کنید 

نسبت به   اتصال سه نقطه ای
 جریان بار به کندی پاسخ می دهد 

موقعیت کنترل جریان بار نادرست تنظیم شده 
 است 

 سرعت فرود کند است 
 ش به درستی عمل نمی کند خی

 .ح کنید موقعیت کنترل جریان بار را تصحی
 

 . کنترل سرعت فرود  را تنظیم کنید 
 .  را ببینید خودکتابچه راهنمای 

نسبت به   اتصال سه نقطه ای
جریان  بار فوق العاده حساس 

 است

موقعیت کنترل جریان بار نادرست تنظیم شده 
 است

 .موقعیت کنترل جریان بار را تصحیح کنید 

  اتصال سه نقطه ایچراغ وضعیت 
 مک می زند پیوسته چش

موقعیت کنترل جریان بار نادرست تنظیم شده 
 است 

 .موقعیت کنترل جریان بار را تصحیح کنید 
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ترمزها 

 
رفع اشكال  علت  اشكال 

سيستم هواگيري شود . به نماينده رسمي مراجعه 
شود . 

سيستم هوا دارد .  پدال نرم مي باشد . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

سيل پيستون ترمز نشتي دارد . 
شير هواگيري ترمز نشتي دارد . 

شير ترمز نشتي دارد . 
ديسك ترمز ايراد دارد . 

كورس پدال ترمز زياد است . 

 
 
 
 
 
 
 
 

اتاق راننده 
 

رفع اشكال  علت  اشكال 
سيل بازديد شود . 

فيلتر تميز يا تعويض شود . 
فيلتر تعويض شود . 

 
نوارهاي آب بند تعويض شوند . 

سيل دور المنت فيلتر خراب شده است . 
فيلتر گرفته است . 

فيلتر خراب شده است . 
نوارهاي آب بند دور درها / پنجره ها و يا 

دريچه روي سقف آسيب ديده اند . 

گرد و خاك وارد اتاق راننده مي شود. 

فيلتر تميز يا تعويض شود . 
به نماينده رسمي مراجعه شود . 

فيلتر گرفته است . 
داخل بخاري يا تبخير كننده كيپ شده است . 

جريان هوا كم است . 

كليد درجه حرارت كامال در جهت عقربه ساعت 
گردانده شود . 

رادياتور ؛ كندانسور و كولر روغن تميز شود . 
تسمه كش اتوماتيك و تسمه بازديد شوند . 

به نماينده رسمي مراجعه شود . 

كنترل در وضعيت گرم مي باشد . 
 

كندانسور گرفته است . 
تسمه شل يا خراب شده است . 

سطح خنك كننده پايين مي باشد . 

تهويه مطبوع هواي  خنك  ارسال 
نمي كند . 
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سيستم الكتريكي 

 
رفع اشكال  علت  اشكال 
اتصاالت تميز و محكم شوند . 

كنترل شود كه حداقل ولتاژ باتري ١٢/٦ ولت 
باشد . سطح الكتروليت وچگالي آن بازديد شود . 

اتصاالت باتري يا شل و يا سولفاته شده اند . 
باتري ها سولفاته كرده اند . 

سيستم الكتريكي بطور كلي كار             
نمي كند . 

اتصاالت تميز و محكم شوند . 
كنترل شود كه حداقل ولتاژ باتري ١٢/٦ ولت 

باشد . سطح الكتروليت وچگالي آن بازديد شود . 
از روغن با ويسكوزيته مناسب در محدوده 

حرارتي محيط استفاده شود .  

اتصاالت باتري يا شل و يا سولفاته شده اند . 
بازده باتري كم است . 

 
ويسكوزيته روغن موتور مناسب نمي باشد . 

سرعت گردش استارت پايين است – 
چرخش موتور كند مي باشد . 

اتصاالت تميز و محكم شوند . 
 

باتري شارژ يا تعويض شود . 
فيور تعويض دنده در حالت خالص و پدال كالچ 

كامال پايين باشد . 

اتصاالت باتري يا موتور استارت شل و يا 
سولفاته شده اند . 

باتري از بين رفته است . 
كليد ايمني استارت عمل نموده است . 

 

استارت درگير نمي شود . 

دور در جا موتور افزايش داده شود . 
تسمه و تسمه كش اتوماتيك بازديد شود . 

كنترل شود كه حداقل ولتاژ باتري ١٢/٦ ولت 
باشد . سطح الكتروليت وچگالي آن بازديد شود . 

آلترناتور توسط نماينده رسمي بازديد شود .  

دور درجا موتور پايين است . 
تسمه پاره يا شل شده است . 

باتري ها اشكال دارند . 
 

آلترناتور ايراد دارد . 

هنگام روشن بودن موتور چراغ 
آلترناتور روشن مي باشد . 

آلترناتور توسط نماينده رسمي بازديد شود . 
اتصاالت تميز و محكم شوند . 

تسمه و تسمه كش اتوماتيك بازديد شود . تسمه 
در صورت نياز تعويض شود . 

كنترل شود كه حداقل ولتاژ باتري ١٢/٦ ولت 
باشد . سطح الكتروليت وچگالي آن بازديد شود . 

آلترناتور ايراد دارد . 
ترمينال ها شل يا قطع شده اند . 
تسمه شل يا نامناسب مي باشد . 

 
باتري ها ايراد دارند . 

باتري ها شارژ نمي شوند . 
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بخش ٦ 
 

انباركردن وسيله نقليه  
  

ــور بـا عـامل فـروش  متن زير جهت ارائه اطالعات و راهنمايي شما تهيه شده است. براي كسب اطالعات بيشتر پيرامون نگهداري بلند مدت تراكت
مجاز خود مشورت كنيد. 

 
انبار كردن تراكتور 

ــل  پيش از نگهداري تراكتور براي مدت طوالني,بايد احتياط هاي ذي
را مورد توجه قرار دهيد. 
• تراكتور را تميز كنيد 

• موتور و ديفرانســيل / عقـب را تخليـه نمـوده و آن را بـا روغـن 
جديد دوباره پركنيد . 

ــوخت را تخليـه نمـوده و تقريبـا  ٢ گـالن از سـوخت  • مخزن س
كاليبره كننــده ويـژه را در مخـزن سـوخت بريزيـد. حداقـل ده 
ــاليبره  دقيقه موتور را روشن بگذاريد تا مطمئن شويد سوخت ك
ــق) توزيـع يافتـه  كننده در سراسر سيستم انتقال سوخت (تزري
باشد.البته پيش از بكار انداختن موتور قسمت بعد را نيز مطالعه 

كنيد. 
• مقدار مايع خنك كننده رادياتور را بررسي كنيد اگر اين مايع از 
ــرار گرفتـه  دفعه آخر تعويض, مدت ٢٠٠ ساعت مورد استفاده ق
ــر  باشد,آنگاه رادياتور را تخليه نموده و دوباره سيستم را با آب پ
ــار فعـاليت ٣٤ در قسـمت ٤ را مطالعـه  كنيد.براي انجام اين ك
ــدت يـك  نماييد.براي توزيع مايع خنك كننده در رادياتور, به م

ساعت موتور را روشن نگهداريد. 
ــد را روغـن  • تمام قسمت هايي را كه به روغن يا گريس نياز دارن

كاري نماييد. 
ــترل  • بـا قـرار دادن سيسـتم هيدروليـك تراكتـور در حـالت كن
ــال سـمت چـپ را بـاال بـرده و اهـرم بـاالبر را در  وضعيت, اتص

وضعيت باال رفته قرار دهيد. 
• به آرامي تمام ميله هاي پيستون هيدروليك را كه معــرض ديـد 
قرار دارند, با ژل نفتي بپوشانيد.از ميان اين ميله ها مي توان به 

ــاالبر  و   پيسـتون  اسـتوانه  فرمـان  پيسـتون كمـك كننـده  ب
دريچه هاي قرقره اي اشاره نمود . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

• باتري ها را برداشته و در محلي گرم و خشك نگهداري نمـوده و 
بطور متناوب آنها را شارژ كنيد. 

• تراكتور را بلند كرده و خرك ها را زير محورها را بگذاريد تا وزن 
تراكتور روي تاير ها فشار وارد نياورد. 

• دهانه لوله اگزوز را بپوشانيد. 
 

آماده سازي براي استفاده پس از نگهداري 
 

پس از نگهداري طوالني مدت ,تراكتور را با انجام اعمــال زيـر بـراي 
استفاده مهيا نماييد. 

ــن  • الستيك ها را تا فشار مناسب باد كرده و تراكتور را روي زمي
قرار دهيد . 

• مخزن سوخت را دوباره پر كنيد. 
• مقدار مايع خنك كننده را بررسي نماييد. 

• مقادير تمام روغن ها را بررسي نماييد. 
• باتري هاي كامال شارژ شده را دوباره نصب كنيد. 

• روكش دهانه لوله اگزوز را برداريد. 
• موتور را  روشن  نمــوده و صحـت عملكـرد تمـا دسـتگاه هـا و 

كنترل ها را بررسي نماييد. 
• با استفاده از قرار دادن سيستم هيدروليــك تراكتـور در كنـترل 
وضعيت , اتصــال بـاالبر را كـامال بـاال بـرده و نگـهدارنده هـا را 

برداريد. 
• تراكتور را بدون بار برانيــد تـا از عملكـرد مناسـب آن مطمئـن 

شويد.  
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بخش ٧ 
 

ملحقات  
 

در اين بخش از كتاب راهنما عملكرد و كاركرد لوازم اضافي موجــود 
بر روي تراكتور را كه توسط عامل فروش نصــب گرديـده انـد ارائـه 
شده است.اين امكانات به جز در موارديكه ذكر گرديــده انـد توسـط 

كارخانه نيز در دسترس قرار مي گيرند. 
شرايط نگهداري اين لوازم جانبي در قســمت چـهارم- روانسـازي و 

نگهداري مورد بحث قرار گرفته است. 
فهرست موارد عنوان شده در اين قسمت در ذيل آمده است.فهرست 

جامع را مي توانيد در انتهاي كتاب بيابيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
صفحه موضوع 

٢-٧ چراغ گردان 
٢-٧ خاموش سازي خودكار موتور 

٣-٧ هيتر غوطه وري خنك كننده موتور 
٣-٧ هيتر روغن جعبه دنده 

٤-٧ كابل و سوكت ٤٠ آمپري 
٤-٧ چراغهاي كمكي 

٥-٧ ترمزهاي هيدروليك تريلر 
٧-٧ ترمزهاي هوايي تريلر 

١٢-٧ گيره والترشيلد 
١٤-٧ تثبيت كننده هاي خودكار والترشيلد 
١٦-٧ تثبيت كننده هاي تقويت كننده پايه 

١٧-٧ اتصاالت قالب يدك كش و يدك كش 
٢٩-٧ دريچه كنترل لودر  

٣٠-٧ سوئيچ جداساز باتري 
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چراغ گردان 

سمت چپ سوييچ خودكار (١) در شكل ١ را فشار دهيد تــا نـيروي 
الزم براي خروج سوكت چراغ گردان فراهم آيد. 

ــردان (١) , قـالب پشـتيبان و  كيت چراغ سقفي شامل يك چراغ گ
سخت افزار تنظيم كننده مطابق شكل ٢ مي باشد. 

قالب پشتيبان كه براي اتصال به دسته ي آينه مناسب مي باشــد از 
يك اتصال انعطاف پذير تشكيل گرديده تا از بروز آسيب ديدگـي در 

صورت برخورد چراغ به موانع با ارتفاع كوتاه جلوگيري نمايد. 
 
 
 

ــور  سوكت متصل به مدار برقي تراكتور در باالي شيشه جلوي تراكت
در مجاور دسته برف پاك كـن شيشـه جلـو تعبيـه شـده اسـت. در 
مواقعي كه مورد استفاده قرار ندارد ، از قرار گيري روكش سوكت به 

منظور جلوگيري از ورود آب اطمينان حاصل كنيد. 
سوييچ برق بايد در روزنه اي كه درون كنسول وسيله , مطابق شكل 
1 تعبيه گرديده ،قرار داده شود.اتصــاالت برقـي سـوئيچ درون سـيم 

كشي ها قرار گرفته اند. 
 
 
 
 
 

خفه كن اتوماتيك موتور 
ـــدول  قـابليت خـاموش سـازي خودكـار موتـور را مـي تـوان بـه م
كامپيوتري افزود . اين قابليت موجب خاموش شدن خودكار موتــور 
ظرف مدت ٣٠ ثانيه پس از افت فشار روغن تا افزايش دمــاي مـايع 
خنك كننده موتور به ميزاني بيش از سطوح از پيــش تعييـن شـده 
مي باشــد.ايـن قـابليت بـراي محـافظت از موتـور در مقـابل حمـل 
ناخواسته تراكتور در وضعيت كار ثابت P.T.O مناسب مي باشد.اگــر 
چنانچه به اين قابليت نياز داريد با عامل فروش خود مشورت كنيد. 

 
هشدار 

ــد  قابليت خاموش سازي موتور كامال خودكار بوده و اپراتور نمي توان
بر آن غلبه نمايد.در نتيجه اين قابليت را بايد در صــورت كـار ثـابت 
ــراي  مدتـي حركـت  P.T.O  ،  جايي  كه  ناخواسته  تراكتور  را  ب

مي دهند ، مورد استفاده قرار داد. 
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گرمكن غوطه ور در مايع خنك كننده 

ــامل يـك قسـمت  اين وسيله اختياري نصب شده از سوي عامل فروش ش
ــي  در سـمت  راسـت  قـالب  گرم كننده است كه درون روزنه اتصال اصل

نصب مي شود . اين هيتر  فقط  با  ولتاژ ١١٥ ولــت  و  جريـان  متنـاوب  
كار  مي كند . اين وسيله امكان استارت راحت تر را تا دماي ٢٩ – درجــه 

سانتيگراد (٢٠- درجه فارنهايت) فراهم مي كند. 
 

هشدار 
 به منظور جلوگيري از بروز شوك يا ساير صدمــات هـرگـز از سـيم هـاي 
كششـي بـدون اتصـال بـه زميـن يـا سـيم هـــا ي نامناســب اســتفاده 
ــه بـراي حداقـل  نكنيد.هميشه سه سيم اصلي كششي متصل به زمين راك
جريان ١٥ آمپر مناســب هسـتند بـه همـراه يـك شـكننده مـدار جريـان 

بازمانده يا وسيله اي كه نشت زميني را قطع مي كند ، بكار ببريد. 
 

براي اســتفاده از هيـتر اتصـال موجـود در سـر آزاد سـيم هيـتر(١) را بـه 
ــتفاده از ترانسـفورماتور  خروجي ولتاژ مناسب ١١٥ ولت ( يا در صورت اس
به ولتاژ ٢٣٠ ولت) متصل نماييد.اين عمل بايد حداكثر ٤ ساعت پيــش از 

زدن استارت تراكتور در هواي سرد ، انجام گيرد. 
ــهار سـاعت بـدون  توجه : مي توان اتصال هيتر را براي مدت بيش از چ
بروز مشكل قطع ننمود.طبيعتا پس از اين مدت افزايش قابل مالحظــه اي 

در كارآيي هيتر بدست نخواهد آمد. 
گرمكن روغن گيربكس 

ــامل يـك قسـمت  اين وسيله اختياري نصب شده از سوي عامل فروش ش
گرم كننده مي باشدكه در محفظه جعبه دنده نصــب گرديـده اسـت.ايـن 
ــل بـه  قسمت با ولتاژ ١١٥ ولت و جريان متناوب كار مي كند.سيمي متص
ــورت  هيتر در سمت چپ محفظه ميله P.T.O قرار داده شده است. در ص
ــده و سيسـتم  استفاده از اين وسيله جانبي در هواي سرد ، روغن جعبه دن

هيدروليك سريعتر گرم مي شود. 
 

هشدار 
به منظور جلوگيري از بروز شوك يا ساير صدمات هرگز از سيم هاي كوتاه 
بدون اتصال به زمين يا سيم ها ي نامناسب استفاده نكنيــد.هميشـه سـه 
سيم اصلي كششي متصل به زمين راكــه بـراي حداقـل جريـان ١٥ آمپـر 
مناسب هستند به همراه يك مــدار شـكن جريـان يـا قطـع كـن جريـان 

تراوشي به زمين استفاده كنيد . 
 

براي اســتفاده از هيـتر اتصـال موجـود در سـر آزاد سـيم هيـتر(١) را بـه 
ــتفاده از ترانسـفورماتور  خروجي ولتاژ مناسب ١١٥ ولت ( يا در صورت اس
به ولتاژ ٢٣٠ ولت) متصل نماييد.اين عمل بايد حداكثر ٤ ساعت پيــش از 

زدن استارت تراكتور در هواي سرد ، انجام گيرد. 
 

توجه : مي توان اتصال هيتر را براي مدت بيش از چهار ساعت بدون بروز 
مشكل قطع ننمود.طبيعتا پس از اين مدت افزايش قــابل مالحظـه اي در 

كارآيي هيتر بدست نخواهد آمد. 
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سوكت ٤٠ آمپري اضافي 

ــيله كمكـي از سـوي  يك سوكت ٤٠ آمپري ٤ سوزني به عنوان وس
ــش پـاييني و سـمت  عامل فروش نصب مي شود.اين سوكت در بخ
راست چهارچوب شيشه جلوي نصب شده اســت.يـك كـابل رابـط٤ 
سوزني به ٣ سوزني SAE نيز از سوي عامل فروش به عنوان وسـيله 

جانبي در اختيار قرار مي گيرد. 
 
 
 
 

آداپتور ٤ سوزني به ٣ سوزني 
سيم آداپتور ٤ سوزني به ٣ سوزني به عنوان يك وســيله جـانبي از 
سوي عامل فروش عرضه مي شود.اين آداپتور را مي توان با ســوكت 

دستگاه ٤ سوزني –٤٠ آمپري مورد استفاده قرار داد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

چراغ جلو اضافي 
ــراي اسـتفاده بـا تجـهيزات  مجموعه اي از چراغهاي اضافي عمقي ب
ــپ  نصب در جلو نيز ارائه مي شوند.اين چراغها در سمت راست و چ
ــور از تجـهيزات نصـب  باالي ميله هاي قالب قرار دارند . پرتوهاي ن

شده در جلو عبور نموده و جاده را در پشت سر روشن مي كنند. 
براي روشن كردن چراغهاي اضافي, سوئيچ موجود در سمت چــپ و 
ــارج بكشـيد.هنگـامي كـه چراغـهاي  پايين در قاب دستگاه را به خ
كمكي روشن شدند ، مــي تـوان بـا اسـتفاده از سـوئيچ چنـد كـاره 
ــاي آنـها را افزايـش  موجود در سمت چپ ستون فرمان عمق پرتوه

داد. 
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ترمزهاي هيدروليكي تريلر 

سيستم ترمز هيدروليك تريلر ( بجز ايتاليا ) 
 

ترمزهاي هيدروليك تريلر را مي توان از طريق يــك كـوپـل كننـده 
مناسب كه براحتي جدا مي شــود ، در عقـب تراكتـور بـه سيسـتم 

هيدروليك متصل نمود. 
 

ــر مكـن  توجه : وضعيت اتصال يك كوپل كننده مناسب ترمز تريل
است بسته به نوع دريچه هاي كنترل از راه دور نصب شده با آنچــه 
در شكل ديده مي شود ، تفاوت داشــته باشـد.اگـر لولـه پالسـتيكي 
ترمز به به اتصال كوپل كننده مناسب متصل شود ، در صورت فشار 
دادن ترمزهاي پايي براي متوقف نمودن تراكتور ترمزهاي تريلــر بـه 

طور خودكار عمل خواهند كرد. 
 

مهم : به منظور اطمينان از عملكرد مناسب و دقيق ترمزهاي تريلر 
و عملكـرد متعـادل ترمزهـاي تراكتـور و ترمـز چـهار چـرخ(بـــراي 

تراكتورهاي چهارچرخ) پدالهاي ترمز را با يكديگر قفل كنيد. 
 

هشدار 
ــور خـاموش اسـت فشـار هيدروليـك بـه  در حالتي كه موتور تراكت
سيستم ترمز تراكتور تريلر وارد نمي آيد.حين پارك كردن مجموعه 
تراكتور و تريلر در حاليكه موتور روشن اسـت ، ترمزهـاي پـاركينگ 
ــودن همزمـان ترمزهـاي  تراكتور و تريلر را بكار ببريد.ضمن قفل نم
پايي ، ترمز پاركينگ را بكشيد. هنگامي كه موتور از حركت ايستاده 
ــا  فورا چرخها را از حركت بازداريد.هميشه در مواقعي كه يك تريلر ب
ترمز هيدروليك به تراكتور شما متصل مي باشد پدالها را با هم قفل 

كنيد. 
 

ــوش گـرد و غبـار در مواقعـي كـه  توجه: هميشه از قرارگيري درپ
اتصال ترمز تريلر مورد استفاده قرار ندارد ، اطمينان حاصل كنيد.در 
بسياري از كشورها برقراري اتصال تراكتور بــه وسـيله يـك كـوپـل 
كننده مناسب  مادگي سازگار از الزامات قانوني محسوب مي شود. 
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  ٦-٧

 
ترمزهاي هيدروليكي تريلر (فقط در ايتاليا) 

 
سيستم ترمز هيدروليك تريلر در تراكتورهــا در بـازار ايتاليـا كمـي 

متفاوت از ساير سيستم هاي جهاني وصف شده مي باشد. 
اگر لوله ترمز تريلر به اتصال كوپل كننده مناسب متصل شده باشــد 
ــازي تراكتـور يـا  ، آنگاه با بكارگيري ترمزهاي پايي جهت متوقف س
ــه موتـور روشـن اسـت ،  استفاده از ترمز دستي تراكتور در زماني ك
ترمزهاي تريلر به طور خودكار عمل خواهند كرد.هنگاميكــه موتـور 

خاموش ميشود ، ترمزهاي تريلر همچنان عمل خواهند كرد. 
 

ــان دو پـدال ترمـز از اهميـت بـه سـزايي  مهم : قفل نمودن همزم
ــت ترمزهـاي تريلـر فعـاليت  برخوردار است چرا كه از عملكرد درس
متعادل ترمزهاي تراكتور و ترمز چهارچرخ (فقط ترمــز چـهار چـرخ 

تراكتور) اطمينان كافي بدست مي دهد. 
ــار را  براي آزاد سازي فشار هيدروليك و رهاسازي ترمزهاي تريلرفش

از روي هر دو پدال برداشته و ترمز دستي تراكتور را آزاد كنيد. 
 

ــاب دسـتگاه  چشـمك زده و بـا يـك بـوق  توجه : چراغ (١) در ق
ــك  هشدار همراه خواهد بودكه به معني كاهش فشار روغن هيدرولي
ــي باشـد. موتـور را خـاموش نمـوده ، علـت را  در مدار ترمز تريلر م

بررسي كنيد. 
 

تذكر: اگر چراغ خطر ترمز تريلر چشمك زد ، ترمزهــاي تريلـر بـه 
طور خودكار عمل خواهندكرد. 

 
ــرد و غبـار در مواقعـي كـه  توجه : هميشه از قرارگيري درپوش گ
اتصال ترمز تريلر مورد استفاده قرار ندارد ، اطمينان حاصل كنيد.در 
ــوپـل كننـده  بسياري از كشورها برقراري اتصال تراكتور به وسيله ك

مناسب  مادگي سازگار از الزامات قانوني محسوب مي شود. 
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ترمزهاي بادي تريلر 

سيستم ترمز بادي  تريلر (بجز ايتاليا) 
 

هشدار 
ــا  يـك خـط انتقـال بـراي اسـتفاده  در  سيستم هاي ترمز بادي  ب
سرعت هايي به ميزان حداكثر ٢٥ كيلومتر در ســاعت(١٥ مـايل در 
ساعت) طراحي شده اند.مجموعه تريلر و تراكتور هايي كـه داراي دو 
ــي باشـند را مـي تـوان در  خط انتقال در سيستم هاي ترمز خود م
سرعت هاي باالتر مورد استفاده قرار داد ولي در همه اوقات بــايد بـا 
الزامات قانوني محلي مطابقت نمايند. وزن خالص تراكتور يعني وزن 
تراكتور بعالوه وزن تريلر و يا وزن تريلر به تنــهايي نبـايد بيشـتر از 

مقدار قانوني تعيين شده در استفاده از اين تراكتورها باشد.  
 

ــك  متن ذيل عملكرد سيستم هاي ترمز بادي  تريلر را كه بر روي ي
ــر ترمزهـاي هيدروليـك تريلـر نصـب شـده باشـد ،  تريلر يا عالوه ب

توضيح مي دهد. 
سيستم شــامل يـك كمپرسـور هـوا كـه بـا نـيروي موتـور هدايـت                   

ــتقل از نـوع سيسـتم نصـب              مي شود ، يك يا دو مخزن هوا كه مس
مي گردد ، يك فشار سنج ، دريچه هاي كنترل ، دو يا ســه اتصـال 

دهنده و لوله كشي هاي مربوطه خواهد بود. 
ــوان بـه  اتصال دهنده ها كه در پشت تراكتور نصب مي شوند را ميت

ــا يـك يـا دو خـط انتقـال متصـل نمـود.              سيستم هاي ترمز تريلر ب
ــود.خطـوط  مي توان يكي از اين سيستم ها يا هردو آنها را نصب نم
انتقال هوايي متصل به اتصال دهنده ها داراي كدهاي رنگي ســياه ، 
قرمز و زرد هستند. خط انتقال سياه براي سيستم هايي با يك خـط 
انتقال و خطوط انتقال زرد و قرمز براي سيســتم هـايي بـا دو خـط 

انتقال بكار مي روند. 
  

مهم : ترمز هاي تريلر تنها زماني عمل مي كنند كــه هـر دو پـدال 
ــورد اسـتفاده قـرار گـيرند. بنـابراين هميشـه حيـن  ترمز تراكتور م
استفاده از تريلر متصل به تراكتور هر دو پدال را با هم قفل نماييد. 

 
توجه : ترمز دستي تراكتور به شــير كنـترل اصلـي متصـل اسـت. 
ــاي تريلـر فعـال  هرگاه ترمز دستي مورد استفاده قرار گيرد ، ترمزه

خواهند شد. 
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عملكرد 

ــتم ترمـز هوايـي را  هنگاميكه موتوري داراي تريلر و متصل به سيس
استارت مي زنيد ، چرخها را محكم كرده و ترمــز پـاركينگ و ترمـز 
پايي را رها كنيد. چراغ خطر(١) در شكل ١١ تا زمان رسيدن فشـار 

هوا به ميزانBar ٥/٥- ٥/٤  روشن خواهد ماند. 
ــمت چـپ  افزايش فشار همانطور كه توسط فشار سنج موجود در س
ستون B در شكل 12 نشان داده مي شود ادامه مي يابد تا به ميزان 

٧ تا ٨ بار برسد (قسمت سبز رنگ فشار سنج). 
اين عمل بايد ظرف ٣ دقيقه پس از زدن استارت صــورت گـيردولي 

ممكن است كه بسته به اندازه مخزن ترمز تريلر طوالني تر شود. 
هنگاميكه فشار مورد نياز حاصل شد, صداي بلنــد “ پـاپ”  شـنيده 
مي شودكه نشاندهنده باز شدن شير تخليه فشار به منظور كــاهش 

فشار و خروج هوا مي باشد. 
 

مهم : چندين بار ترمز پايي را استفاده نماييد تــا از كـاهش فشـار 
ضمن اعمال ترمزهــا و افزايـش آن حيـن رهـا سـازي دوبـاره آنـها، 
ــاصل  همانطور كه توسط فشارسنج نشان داده مي شود، اطمينان ح
نماييد. هرگز تراكتور را در حاليكه جــراغ خطـر آن روشـن اسـت ، 

حركت ندهيد. 
 

مهم : هنگاميكه ترمزهاي پايي را استفاده مي كنيد و ترمز دســتي 
ــرخ جلـو (1)  را پايين برده ايد از روشن بودن چراغ نشانگر محور چ
در شكل 13 و سالم بــودن همـه چراغـهاي ترمـز اطمينـان حـاصل 

كنيد. 
 

مهم : انواع مختلف سيستم هاي ترمز تريلــر در دسـترس هسـتند. 
پيش از برقراري اتصاالت به سيستم ترمز هوايي تراكتــور راهنمـاي 

استفاده را مطالعه كنيد. 
 

پيش از متصل نمودن گيره اتصاالت تراكتور و تريلر را تميز كنيـد.از 
ــور مرتـب  سالم بودن اتصاالت مطمئن شويد.ترمزهاي تريلر را به ط

بررسي نماييد تا از عملكرد مناسب آنها اطمينان حاصل نماييد. 
 

اخطار 
در سراشيبي هاي تند از ترمزها زياد استفاده نكنيــد.در حركـت در 
ــراي بـاال رفتـن بكـار مـي رود،  سراشيبي ها از همان دنده اي كه ب

استفاده كنيد. 
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سيستم هايي با دو خط انتقال  

ــيره خـط  براي تريلرهاي داراي سيستم ترمزي با دو خط انتقال ، گ
ــه اتصـال  انتقال را به اتصال دهنده قرمز(١) و گيره خط كنترل را ب

دهنده زرد (٢) متصل نماييد.  
 

مـهم : سيسـتم هـاي بـا دو خـط انتقـال تنـها در صورتـي كـــار                
مي كنندكه خطوط زرد و قرمز متصل شده باشند. 

 
خط قرمز(خط انتقال ترمز) –(١): در فشار كــامل، سيسـتم 
ــوده  هوا به اتصال دهنده قرمز  وارد مي شود. اين خط انتقال ترمز ب
و مخازن تريلر را شارژ مي كند. اگر سيستم ترمز تريلر به هر دليلي 
ــر  از تراكتور قطع شود، فشار هوا به صفر تنزل يافته و ترمزهاي تريل

عمل خواهندكرد. 
ــار  خط زرد(خط كنترل)-(٢): با بكارگيري ترمز تراكتور, فش
هواي بيشتري از طريق اتصال دهنده زرد به دريچه كنترل موجــود 
ــاربرد  بر روي تريلر وارد مي آيد تا فشار كامل سيستم توليد گردد.ك
ــال شـده بـر پـدال هـاي ترمـز  ترمزهاي تريلر متناسب با فشار اعم

تراكتور مي باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيستم هاي با يك خط انتقال 
اگر تريلر داراي سيستمي با يك خــط انتقـال باشـد از يـك اتصـال 
دهنده اضافي استفاده خواهد شد.گيره را به اتصال دهنده سياه (١) 
ــاييد. در تمـامي اوقـاتي كـه پدالـهاي ترمـز  در شكل ١٦ متصل نم
ــز پـارك آزاد هسـتند ، فشـاري معـادل Bar ٥/٥  در  تراكتور و ترم
اتصال دهنده برقرار خواهد بود.استفاده از ترمزهاي تراكتور موجــب 
ــل نمـودن  كاهش فشار تا مقدار صفر گرديده و در نتيجه امكان عم

ترمز هاي تريلر را فراهم مي نمايد. 
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ــورت نصـب و  اتصال دهنده  كمكي منبع هوا(در ص

تنظيم) 
ــده اسـت.  به منظور پر كردن تايرها ، يك منبع اضافي هوا تعبيه ش
منبع هوا در فشار كامل سيستم Bar ٨-٧ بسته بــه سيسـتم نصـب 
ــافظ  شده ، عمل ميكند. در صورت عدم استفاده از آن ، درپوش مح

گرد و غبار را بر روي آن قرار دهيد. 
 

هميشه از يك كمپرسور داراي فشارسنج در مواقع باد كردن تاير ها 
ــه سـوپـاپ (1) كـه در سـمت راسـت  استفاده كنيد. شلنگ باد را ب

موتورعقب فيلتر سوخت در عقب موتور قرار دارد ، متصل نماييد. 
 
 

ترمزهاي بادي تريلر   
اين سيستم مشابه سيستم هايي با دو خـط انتقـال كـه قبـال بـدان 
ــن تفـاوت كـه در آن از يـك اتصـال  اشاره شد ، عمل مي كند با اي
دهنده دوتايي مركب استفاده مي شود. بدين منظور متــن قبلـي در 

مورد ترمزهاي بادي  تريلر و نكته ذيل را بخوانيد : 
اتصال دهنده توسط يك درپوش فلزي محافظت مي شود. به منظور 
برداشتن درپوش دسته (٢) را به پايين فشار دهيــد. دسـته توسـط 
ــود و بـراي حركـت آن بـه  فنر سختي در اين موقعيت حفظ مي ش

پايين و برداشتن روكش به كمي فشاز نياز مي باشد. 
 
 
 

اتصاالت 
به منظور سهولت استفاده ، خطوط انتقال به اتصال دهنده ها داراي 
كدهاي رنگي هستند. خط انتقال منبع در سمت چپ اتصال دهنده 
(١) قرمز بوده و خط كنترل در سمت راست اتصال دهنــده (٢) زرد 
ــي باشـد. دسـته  است.گيره هاي تريلر داراي يك اتصال نر دوگانه م
ــايين فشـار داده و اتصـال دهنـده تريلـر را وارد كنيـد ،  (٣) را به پ
ــده هـاي تراكتـور و تريلـر  هنگاميكه دسته رها مي شود اتصال دهن

هردو با هم قفل خواهند شد. 
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كنترل معمولي ترمز تريلر/ تراكتور 

هنگامي كه تراكتور از كارخانه خارج مي شـود ايـن كنـترل طـوري 
ــابليت ترمـز را بـراي تراكتـور فراهـم  تنظيم گرديده كه بيشترين ق
نمايد. در بيشتر اوقات اين كنترل در اين وضعيت باقي مانده و ترمز 

متناسبي را ارائه خواهد كرد. 
بعضـي اوقـات ، در حيـن اسـتفاده از تريلرهـا ، ايـن وسـيله ترمــز 
شديدتري را نسبت به شرايط ايده آل براي تريلر موجب ميگردد. در 
اين گونه موارد ، نيروي ترمز وارده به تريلر را مي توان با چرخــاندن 
تنظيم كننده (1) در جهت خالف حركت عقربه ساعت كمي تقليــل 

داد. 
براي چرخاندن شير ابتدا بايد دكمه را بيرون بكشيد. پس از تنظيــم 
بايد دكمه را فشار دهيد تا دوباره قفل شــود. در صـورت اسـتفاده از 

يك تريلر ديگر بايد تنظيم كننده را دوباره تنظيم نمود. 
 
 

هشدار 
تنظيم ترمــز معمولـي تريلـر بسـيار حسـاس بـوده و نبـايد قبـل از 
آزمايش با تريلر متصل شده با بار كامل آن را به ميزان بيش از نيــم 
دور چرخاند. در صورت نياز به تنظيمات بعدي بايد همين مراحل را 
دوباره تكرار نماييد. اگــر شـير را بيـش از انـدازه در خـالف جـهت 

حركت عقربه ساعت بچرخانيد ، عــدم موفقيـت در انجـام ايـن كـار          
مي تواند به برقراري عدم تعادل ميان نيروهاي ترمز تريلر و تراكتـور 

منجر گردد. 
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قالب والتر شيلد 

ــك اتصـال  قالب والتر شيلد شامل يك زوج اتصاالت پاييني (1) و ي
بااليي قابل تنظيم مي باشد. اتصاالت پاييني و اتصــال بـااليي داراي 
يك سرچنگالي شكل باز هستند كه امكان باز و بسته كردن ســريع 
تجهيزات را بدون نياز به برداشتن درپــوش مـي دهـد. چنگالـها بـه 
ضامن هاي خود قفل شونده مجهز شده اند كه حفظ اتصال تراكتور 

ــــراي اتصـــال بـــه                            بــه تجــهيزات را تضميــن مــي نمــايد. ب
ضامن ها از كابل هايي كه موجود هستند ، استفاده مي شود. 

ــيله جـانبي قـرار داده  يك فنر جدا كننده قابل تنظيم به عنوان وس
ــال پـاييني  را مطـابق بـا انـدازه وسـيله  شده است. فنر پهناي اتص

تنظيم مي كند. 
در صورت نيــاز ، سـه بلـبرينگ كـه شـفت را در جـهت محـور آن                    

مي چرخانند براي نصب مورد استفاده قرار مي گيرند. بلبرينگ فوق 
ــوزن گـيره بـااليي نصـب نمـود. دو  با لبه برجسته (1) را بايد در س
بلبرينگ مسطح (3) همراه با راهنمــاي جـدا شـدني (2) را بـايد در 

سوزنهاي پاييني وسيله نصب نمود. 
 
 

اتصال ادوات به تراكتور 
تثبيت كننده ها را طوري تنظيم نماييد كه اتصاالت پاييني تراكتور 
در فاصله مناسب  و در راستاي بلبرينگهاي چرخاننده شفت كه بــر 
ــرار گـيرد. بـه هميـن  روي سوزنهاي گيره پاييني نصب شده اند ، ق
ترتيب در صورت لزوم از فنر جدا كننده قابل تنظيم استفاده كنيــد. 

جـدا كننـده شـامل يـك فـنر بسـته (5) بعـالوه يـــك ميلــه (4)             
ــيره R (1) را برداشـته و  مي باشد كه يك سر آن رزوه شده است.گ
ــاييني جـدا كنيـد.  ميله فنر را از قالب (3) در سمت راست اتصال پ
ــارج  براي بلند يا كوتاه كردن طول ميله ، آن را به سمت داخل يا خ

فنر بپيچانيد. 
اتصال بااليي را بطور كامل برداريد. در حاليكه اتصال پــاييني كـامال 
پايين آورده شده است ، ضامن هاي خود قفل شونده (2) را  مطابق 
ــد ، تراكتـور را بـه عقـب  شكل در حالت وضعيت عملياتي قرار دهي
ــر سـوزنهاي  برانيد تا جفت شونده هاي چنگال  اتصال پاييني در زي

ضـامن وسـيله قـرار گـيرد. مجموعـه شـكافهاي بـزرگ چنگـــال و            
راهنما هاي  بلبرينگ هـاي چرخـاننده شـفت امكـان نصـب دقيـق  

وسيله به تراكتور را فراهم مي كند. 
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ــبريد تـا  با استفاده از اهرم باالبر هيدروليك اتصاالت پاييني را باال ب
ــفت گـيركنند .  جفت شونده هاي چنگال در بلبرينگ چرخاننده ش
ــا بلبرينگـها صـداي  ضمن گير كردن ضامن هاي خود قفل شونده ب

ــطح   كليـك شـنيده مـي شـود. چنگـال اتصـال  بـااليي  را  تـا  س
بلبرينگ هاي چرخاننده شفت بااليي  پايين آورده و آن را به سمت 
ــير شـدن ضـامن شـنيده شـود. در  پايين فشار دهيد تا صداي درگ

صورت نياز طول اتصال بااليي را افزايش يا كاهش دهيد. 
پس از جا افتادن وسيله مي توانيد پايه هاي آن را برداريــد بـه ايـن 

ترتيب وسيله توسط اتصال سه نقطه اي نگهداشته مي شود. 
 
 

جداسازي ادوات از تراكتور 
با استفاده از اهرم كنترل باالبر هيدروليك ، ادوات را كامال به ســوي 
زمين پايين ببريد تا از عدم امكان سقوط آن در هنگام جداسازي از 

تراكتور مطمئن شويد. در صورت نياز از پايه ادوات استفاده كنيد. 
ــاالي اتصـال را بكشـيد تـا چنگـال از ضـامن  كابل آزاد موجود در ب

وسيله رها شود. 
كابل آزاد (2) در هـر دو اتصـال را بكشـيد. اهـرم مطـابق شـكل در 
ــر موجـب رهـا  وضعيتي كه ضامن آزاد شده قفل خواهد شد. اين ام
ــاننده شـفت از سـوزنهاي پـاييني ضـامن  شدن بلبرينگ هاي چرخ
ــاالت پـاييني را بـه  حين پايين آوردن كامل وسيله خواهد شد. اتص
ــه جلـو برانيـد تـا ادوات آزاد  طور كامل پايين بكشيد و تراكتور را ب

گردد. 
 

توجه : مطمئن شويد كــه كـابل هـاي آزاد بـا چرخـها يـا اجـزاي 
متحرك اتصال هيدروليك گير نمي كنند. در هنگام عدم استفاده از 
ادوات ،كابل ها را در نوار پالستيكي موجود در سمت راست و عقــب 

چهارچوب اتاق تراكتور قرار دهيد. 
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تثبت كننده هاي خودكار والترشليد 

تثبت كننده هاي خودكار والترشايدرا مــي تـوان بـه جـاي تثبيـت 
كننده هاي تلسكوپي استاندارد كه قبال بدانها اشاره شد ، قرار داد. 

 
هشدار 

هرگز از تجهيزات قابل هدايت اســتقاده نكنيـد مگـر اينكـه تثبيـت 
كننده ها نصب شده و به درستي تنظيم شده باشــند تـا از حركـات 

جانبي اضافي جلوگيري به عمل آورند. 
 

هر يك از تثبيت كننده ها از يك مجموعه لوله تلســكوپـي تشـكيل 
گرديده كه درون آنها از انتهاي عقب رزوه شده است. 

ــده در دو سـر خـارجي محفظـه  مجموعه لوله به يك گيره نصب ش
محور عقب متصل گرديده است. يــك ميلـه كـه رزوه شـده (3) بـه 
اتصاالت پاييني متصل گرديده است. اين ميلــه رزوه شـده بـا پيـچ 
ــول مجموعـه را در  موجود در مجموعه لوله ها در گير مي شود و ط
صورت نياز مي توان با پيچاندن ميله به خارج يا داخل تعيين نمود. 
سر يك زنجير قابل تنظيم (4) به پايه اتاق و سر ديگر آن با استفاده 
از يك فنر به پوسته لوال دار (1) روي بخش تلسكوپي تثبيت كننده 
مستقر است . قالب (2) بر روي بدنه لوله تلسكوپي تثبيت كننده در 

شيار تعبيه شده روي پوسته درگير مي شود. 
 

ــاالت پـاييني از  اگر زنجير به درستي تنظيم گردد ، با باال بردن اتص
ــه امكـان  وضعيتي كه به كار مي افتند ، شل خواهند شد ، در نتيج
ــده را فراهـم  پايين رفتن پوسته از روي قالب موجود در تثبيت كنن

مي كند. 
همانطور كه در شكل ديده مي شود ، هنگامي كه پوسته در پــايين 
ــد  قرار دارد ، تثبيت كننده در طولي از پيش تعيين شده قفل خواه
ــرار  شد بنابراين ، اتصاالت در فاصله اي مشخص نسبت به يكديگر ق

گرفته و مانع نوسان تجهيزات متصل شده مي گردند. 
البته زمانيكه اتصال سه نقطه اي پايين رفته و در وضعيت كار خــود 
قرار مي گيرد زنجير سفت شده ، پوسته را از تثبيت كننده برداشته 

و امكان آزاد سازي لوله تلسكوپي را بدست مي دهد. 
 
 

در اين حال تثبيت كننده ها (و تجهيزات) در صورت گــيركردن بـه 
زمين دچار نوسان خواهند شد. اين ويژگي بــه علـت اينكـه كنـترل 
ــه  بيشتري نسبت به تجهيزات در هنگام دور زدن در زمينهاي مزرع

فراهم  مي كند ، بسيار قابل استفاده مي باشد. 
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تنظيم تثبيت كننده ها 

عمال بايد تجهيزات را در حاليكه پوسته (4) هر دو تثبيت كننده باال 
رفته است به اتصال سه نقطه اي متصل نمود ، تا امكان آزاد ســازي 

تلسكوپ ها از تثبيت كننده ها فراهم گردد. 
ــار(4) بـاالتر بـبريد تـا  اهرم تنظيم كننده يا قفل كننده (2) را از خ
ــت كننـده قـرار گـيرد.قسـمت  اهرم تحت زاويه قائم نسبت به تثبي
تلسكوپي را  به كمك اهرم بچرخانيد تا قسمت پيچ شده (3) بدرون 
ــورد  يا بيرون تثبيت كننده پيچ شود. زماني كه طول آن به ميزان م
نظر رسيد يعني شيار موجود در در راستاي قالب تثبيت كننده قرار 

گرفت ، اهرم را به عقب و روي خار بكشيد و پوسته را ببنديد. 
سپس بايد با قرار دادن اتصال مناسب بر روي قالب اتصال دهنــده ، 
زنجير را تنظيم كنيد تا حين پايين بردن دستگاه به جهت اسـتفاده 

از آن روكش تثبيت كننده برداشته شود . 
 

ــده از عـدم برخـورد تايرهـاي  مهم : موقع تنظيم طول تثبيت كنن
عقب با تثبيت كننده ها يا اتصاالت پاييني اطمينان حاصل كنيد. 

 
تثبيت كننده هاي متوقف كننده نوسان 

ــاي تثبيـت كننـده هـاي  اين نوع نوسان كننده ها را مي توان به ج
ــهيزات متصـل  تلسكوپي نصب نموده و نوسان اتصاالت پاييني و تج
ــترل قـرار داد. اسـتفاده از  شده را حين كار يا حمل و نقل تحت كن
ــراي كـار در سراشـيبي هـا ويـا درنزديكـي نـرده هـا ،  اين وسيله ب
ــن منظـور راهنمـاي  حصارها و يا نهرها داراي اهميت مي باشد. بدي

استفاده خود را به دقت مطالعه كنيد. 
 

هشدار 
هرگز از تجهيزات قابل هدايت بدون نصب تثبيت كننده ها و تنظيم 
دقيق آن به منظور جلوگيري از حركــات جـانبي اضـافي ، اسـتفاده 

نكنيد .  
 

ــرگشـت پذيـر(2)  متوقف كننده هاي نوسان از متوقف كننده هاي ب
ــزان كننـده ميلـه كششـي  پيـچ گرديـده انـد ،  كه به دو طرف آوي
ــر يـك از  تشكيل شده اند. بالشتكي فوالدي (2)  به سطح داخلي ه
ــه متوقـف كننـده متصـل بـوده و از  اتصاالت پاييني پيچ شده كه ب

ــاييني جلـوگـيري بـه عمـل                            نوسان زياد (حركت جانبي) اتصاالت پ
ــان آن ) توسـط  مي آورد. ضخامت بالشتك (و در نتيجه  درجه نوس

دو الئي فلزي به ضخامت ٨ تا ١٠ ميليمتر كنترل مي شود . 
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ــهناي اتصـاالت پـاييني  محل قرارگيري الئي نسبت به بالشتك به پ
(به منظور جا دادن دستگاه مورد نظر)يا درجــه نوسـان مـورد نيـاز 
ــه سنسـور مكـانيكي بـا  بستگي دارد.عالوه بر اين اگر تراكتور شما ب
اتصال پاييني مجهز شده باشد ،آنگــاه يـك نـوار فلـزي در قسـمت 
ــي محـل نصـب اتصـال پـاييني نصـب گرديـده تـا  خارجي يا داخل
حساسيت سيستم هيدروليك را كنــترل نمـايد(بـه صفحـات ٣٩-٣ 

مراجعـه كنيـد).محـل قـرارگـيري نوارهـاي فلـزي بـر روي محــل                
الئي هاي بالشتك اثر مي گذارد. 

 
محل قرارگيري بالشتك/ شيم 

سمت چپ شكل 28 هر دو نوار الئي فلزي (3) و (4) نصب شــده در 
ميان بالشتك (2) و اتصال پاييني(1) را نشــان مـي دهـد. ايـن امـر 
موجب افزايش فاصله ميان اتصاالت پاييني و ايجاد فضاي الزم براي 

جاي دادن يك دستگاه با عرض بيشتر مي گردد. 
ــوار ٨ ميليمـتري (4) را در سـطح خـارجي  سمت راست شكل 28 ن
ــوار ١٠ ميليمـتري نصـب شـده ميـان بالشـتك و  اتصال پاييني و ن
ــي تـوان بـراي كـاهش  اتصال پاييني نشان مي دهد.در عين حال م
فاصله ميان اتصاالت پاييني حين كار با يك دستگاه باريك تر نوارها 

را برداشت. 
محل قرارگيري متوقف كننده نوسان 

به منظور فراهم سازي قابليت حركت جــانبي اتصـاالت (و دسـتگاه 
متصل شده ) در حين حركت و حمل ونقل ، هر دو متوقــف كننـده 
ــمت راسـت  نوساني(1) را متصل نماييد تا سطح صاف آن مطابق س

شكل 29 در مقابل بالشتك (2)  قرار گيرد. 
حالت مناسب وضعيتي است كه در آن امكان حركت جانبي دستگاه 
ــد.  حين كار وجود داشته باشد ولي در حين حمل و نقل محكم باش
بدين منظور پيچ هاي نگــهدارنده متوقـف كننـده هـاي نوسـان بـه 
اتصال ميله كشنده را برداشته ، متوقــف كننـده هـاي نوسـان(1) را 
مطابق سمت چپ شكل 29 دوباره در وضعيتي قرار دهيد كه سـطح 

انحنا دار آن مقابل به بالشتك (2)  قرار گيرد. 
ــا دسـتگاه حيـن پـايين بـردن اتصـاالت  اين امر موجب مي گردد ت
پاييني و قرارگيري در وضعيت كار نوسان نمايند ولي در هنگام بــاال 

بردن محكم باشند. 
 

مهم : هنگام تنظيم متوقف كننده هاي نوسان به منظور جلوگيري 
از حركات جانبي ، از عــدم وجـود احتمـال برقـراري تمـاس ميـان 
اتصاالت پاييني يا دستگاه با تايرهاي عقب مطمئن شويد. از وجــود 
ــان جـهت بـاال و  فاصله كافي ميان بالشتك ها و متوقف كننده نوس
ــال سـه نقطـه اي بـدون احتمـال چسـبيدگـي يـا  پايين بردن اتص

خميدگي اتصاالت پاييني اطمينان حاصل كنيد. 

1 1

 28

 29
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بكسل ثابت و تجهيزات بكسل 

ــه تراكتـور ، متـن  توجه : پيش از اتصال تجهيزات يدك كش ها ب
ذيل را به دقت مطالعه كنيد. 

 
 اتصال و جداسازي تجهيزات بكسل ها 

مـهم : بـر اسـاس مقـررات بعضـي كشـــورها بــراي حركــت در              
ــش  بزرگراه هاي عمومي  تجهيزات يدك كش به ترمز نياز دارند. پي

از حركت در مسيرهاي عمومي ، از آگاهي نسبت به ايــن مقـررات و  
انطباق با آنها مطمئن شويد. 

براي متصل نمودن تراكتور به تجهيزات و دستگاه هاي يــدك كـش 
مراحل ذيل را دنبال كنيد : 

١) مطمئن شــويد كـه ارتفـاع دسـتگاه بـا ارتفـاع ميلـه كشـنده 
مطابقت مي كند. 

ــويد تـا امكـان قـرارگـيري قـالب  ٢) از عقب به آرامي نزديك ش
دستگاه و ميله كشنده در مجاورت يكديگر فراهم آيد. 

٣) از ترمز پاركينگ استفاده نموده و موتور را خاموش كنيد. 
ــهدارنده در محـل  ٤) سوزن قالب را وارد نموده و از قرارگيري نگ

ضامن اطمينان حاصل كنيد. 
مهم : حين اتصال تجهيزات سوار شده يا نيمه سوار شده به اتصال 
ــا  سه نقطه اي يا حين اتصال تجهيزات يدك كش به ميله كشنده ي
ــه مناسـبي ميـان دسـتگاه و تراكتـور  قالب مطمئن شويد كه فاصل
وجود دارد. ممكن است كه تماسي ميان تجهيزات نيمه سوار شده و 
ــود. در صـورت  دستگاه يدك كش با تايرهاي عقب تراكتور ايجاد ش
نياز توقف هاي فرمان (فقط براي سيستم هاي چهار چرخ) ، متوقف 

كننده هاي نوسان و يا تثبيت كننده ها را تنظيم كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
توجه : براي دستگاه هايي كه به قالب نياز دارنــد و يـا بـا گلگـير 

تراكتور برخوردي ايجاد مي شود ،پين قالب را برداريد. 
هميشه از نصب و وجود زنجير ايمني ميان تراكتور و قالب دســتگاه 

در حين حركت دستگاه در بزرگراه اطمينان حاصل كنيد. 
نكات ذيل را براي تجهيزات يدك كشي كه به ترمز مجهز نشده انــد 

رعايت كنيد : 
• از يدك كش هايي با وزني بيش از دو برابر وزن تراكتور استفاده 

نكنيد. 
• در شرايطي كه وزن يدك كش بيش از وزن تراكتور مــي باشـد، 
ــتر بـر سـاعت)  با سرعتي كمتر از ١٠ مايل بر ساعت(١٦ كيلوم

حركت نماييد. 
• اگر وزن يدك كش كمتر از وزن تراكتور باشد با ســرعتي كمـتر 

از ٢٠ مايل بر ساعت (٣٢ كيلومتر بر ساعت) حركت كنيد. 
 

قالب كشنده نوساني 
ــي باشـد. نـوع لغزشـي آن در  دو نوع ميله كشنده نوساني موجود م
شكل ٣٠ به نمايش درآمده است. اين ميله كشنده را مي تــوان بـه 
عنوان بخشي از يك قالب يدك كش يا به عنوان يك واحد جداگانه 

نصب نمود . 
ــي  آن كـه  در شـكل 33  نشـان داده شـده اسـت بـراي  نوع غلتك
دستگاه هاي يدك كش سنگين كه طوالني مدت مورد استفاده قرار 
دارند ، مناسب مي باشد. اين ميله كشنده بر روي غلتــك هـا سـوار 

شده و چرخش را در مقايسه با نوع لغزشي راحت تر مي نمايد . 
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نوع لغزشي مالبندنوساني 

تكيه گاه مالبندسوزن منفردي است كه در سر جلويي آن قـرار 
ــيزان پـهناي آويـزان كننـده  دارد و امكان نوسان مالبندرا به م
بدست مي دهد. با وارد نمودن سوزن محدود كننده نوسان (1) 
ــاز مـالبندمحدود خواهـد شـد.از  در سوراخ مناسب حركت مج
سوي ديگر مالبندرا مي توان با وارد سازي ســوزنها در سـوراخ 
مناسب در يكي از سه محل ممكن متصل نمــود. در شـكل 30 
مالبنددر محل مركزي متصل گرديده تا از نوسان جلوگيري به 

عمل آورد. 
ــت  مالبندرا متصل نماييد تا حين كشيدن دستگاه كه به وضعي
مناسبي  نياز دارد و حين حمل تجهيزات  نوساني ايجاد نشود. 
حين كشيدن دستگاهي كه به يدك كش وصل شــده اسـت و  
به وضعيت دقيقي نياز ندارد ، امكان نوسان را به مالبند بدهيد. 

ـــر               ايـن امـر امكـان اسـتفاده از فرمـان و چرخـش را راحـت ت
مي نمايد. 

 
هشدار 

حين يدك كشي يا هنگام استفاده از تجهيزاتي كــه بـه زميـن 
ــابليت نوسـان مـالبند اطمينـان حـاصل  گيركرده اند از عدم ق

كنيد. 
 

ــا ارتفـاع قـابل  مالبند نسبت به انتهاي ميله  P.T.O متناسب ب
تنظيم است. براي تغيير ارتفاع مالبند/ نقطــه قـالب دسـتگاه ، 

مالبند را برداشته و آن را واژگون كنيد . 
 

همه كشورها به جز آمريكاي شمالي 
پين نگهدارنده جلويي را مي توان در يكي از سه سوراخ مالبند 
وارد نمود و ارتفاع ميله P.T.O را نسبت به فاصله نقطــه قـالب 

تغيير داد. به شكل 31 وجدول زير توجه كنيد : 
 

ـتاتيك  حداكثر ميزان بار اس
در جهت پايين 

فاصله ميله P.T.O  تا نقطــه 
ضامن ميله كششي 

ـكل  شماره حفره(به ش
31 توجه كنيد 

 
١٤٤٠ كيلوگرم(٣١٧٥ پوند) 
١٦٨٠ كيلوگرم(٣٧٠٠پوند) 

٢٥٧٥ كيلوگرم(٥٦٧٥ پوند) 

 
٤٠٦ميليمتر(١٦ اينچ) 

٣٥٦ ميليمتر(١٤ اينچ) 
٢٤٣ ميليمتر(٩/٦ اينچ) 

بيشترين فاصله اتصال از 
سوراخ ها 

 ١
 ٢
 ٣

 
١٠٤٥ كيلوگرم(٢٣٠٠ پوند) 
١٢٢٥ كيلوگرم(٢٧٠٠ پوند) 
١٣٠٥ كيلوگرم(٢٨٧٥ پوند) 

 
٤٠٦ميليمتر(١٦ اينچ) 

٣٥٦ ميليمتر(١٤ اينچ) 
٢٤٣ ميليمتر(٩/٦ اينچ) 

كمترين فاصله اتصــال از 
سوراخ ها 

 ١
 ٢
 ٣

 
 

 30

 31
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  P.T.O ــا دور ١٠٠٠ دور در دقيقـه استفاده از سوراخ (1) براي كار ب
 P.T.O ــا  سـرعت ٥٤٠  دور  در دقيقـه و سوراخ  (2)  براي  كار  ب

مي باشد. 
در شرايطي كه نيروي استاتيك رو به پايين زيادي به دستگاه يـدك 
شده مانند تريلرهاي دو چرخ وارد مي آيد ، بايد از ســوراخ نزديكـتر 

يعني سورخ (3) استفاده نمود. 
 

فقط براي آمريكاي شمالي 
ــره موجـود در  سوزن نگهدارنده جلويي را مي توان در يكي از ٤ حف
ميله كششي وارد نمود و ميله P.T.O را با فاصله ضامن قالب تغيير 

داد. بدين منظور به شكل ٣٢ و جدول زير توجه نماييد. 
حداكثر ميزان بار استاتيك در 

جهت پايين 
ــه P.T.O تـا نقطـه  فاصله ميل

ضامن ميله كششي 
ـــه  حفـره (ب
ــــكل 32  ش
توجه كنيد) 

١١٤٠ كيلوگرم(٢٥١٠ پوند) 
١٦٨٠ كيلوگرم(٣٧٠٠ پوند) 
١٩٣٥ كيلوگرم(٤٢٦٥ پوند) 
٢٥٧٥ كيلوگرم(٥٦٧٥ پوند) 

٤٠٦ميليمتر(١٦ اينچ) 
٣٥٦ ميليمتر(١٤ اينچ) 
٢٤٣ ميليمتر(٩/٦ اينچ) 

٢٢٨ ميليمتر(٩ اينچ) 

 ١
 ٢
 ٣
 ٤

اسـتفاده از سـوراخ (1)بـراي كـار در سـرعت ١٠٠٠ دور در دقيقــه 
 P.T.O و سوراخ (2) براي كار با سرعت ٥٤٠ دور در دقيقــه  P.T.O

مي باشد. 
در شرايطي كه نيروي استاتيك رو به پايين زيادي به دستگاه يـدك 
شده مانند تريلرهاي دو چرخ وارد مــي آيـد ، بـايد از سـوراخ هـاي 

نزديكتر يعني سوراخ هاي (3) يا (4) استفاده نمود . 
 

تمام ميله هاي كشنده  
 

هشدار 
در حاليكه اتصاالت بااليي وضعيت افقي مورد استفاده قرار دارند ، از 
اتصاالت پاييني براي كشيدن اســتفاده نكنيـد. هميشـه از مـالبند ، 
ضامن  پيكاپ يا اتصاالت پاييني در وضعيت پايين آورده شده بـراي 
ــال  انواع كارهاي كشي استفاده كنيد چرا كه در غير اينصورت احتم

واژگون شدن تراكتور وجود دارد. 
 

ــويد كـه  توجه : حين قرار دادن دستگاه بر روي مالبند مطمئن ش
كل وزن وارد به محور عقب از حداكــثر مقـدار بـار اسـتاتيك رو بـه 

پــايين يــا ظرفيــت بــار تــاير عقــب (هــر يــك كــه كمـــتر                      
ــتر در ايـن مـورد بـه  مي باشند) بيشتر نباشد ، (براي اطالعات بيش

انتهاي قسمت سوم فشار تايرها و بار مجاز مراجعه كنيد). 
مهم : توصيه مي شود هنگام حمــل دسـتگاه در بـزرگـراه از يـك 
ــدرت كشـش معـادل وزن خـالص دسـتگاه ميـان  زنجير ايمني با ق
ــراي اطالعـات بيشـتر زنجـير  تراكتور و ضامن دستگاه نصب شود. ب

ايمني  را مطالعه نماييد. 
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نوع غلتكي مالبند نوساني  

ــي چرخـانده  مالبند (2) شكل 33 حول يك پين منفرد در سر جلوي
ــه مـيزان پـهناي كـامل متصـل  شده تا امكان نوسان عقب مالبند ب
كننده فراهم نمايد. با وارد نمودن سوزن محدود كننــده نوسـان (1) 
در  سوراخ  مناسب  و  از  درون مالبند ، مي توان مالبند را به يكـي 
از هفت پين متصل نمود. بدين ترتيب مي توان امكان نوسان مالبند 

را به پهناي كامل متصل كننده (3) فراهم نمود. 
حين كشيدن دستگاهي كه به وضعيــت دقيقـي نيـاز دارد و حيـن 
ــل نمـاييد تـا از نوسـان آن  حمل دستگاه يدك كش مالبند را متص
جلوگيري به عمل آيد. حين كشيدن بر روي زميــن دسـتگاهي كـه 
درگير شده است ، و به تعيين دقيــق وضعيـت نيـاز نـدارد ، امكـان 
ــتفاده از فرمـان و چرخـش را  نوسان را به مالبند بدهيد. اين امر اس

راحت تر مي نمايد. 
 

هشدار 
ــا زميـن درگـير  حين حمل دستگاه يا استفاده از آن در حالتي كه ب
است با نگهداشتن ميله مــالبند از نوسـان آن جلـوگـيري بـه عمـل 

آوريد. 
 

مالبند نسبت به انتهاي ميله  P.T.O  متناسب با ارتفاع قابل تنظيـم 
است. براي تغيــير ارتفـاع مـالبند/نقطـه قـالب دسـتگاه ، مـالبند را 

برداشته و آن را واژگون كنيد. 
 

ــه سـوراخ مـالبند  سوزن نگهدارنده جلويي را مي توان در يكي از س
وارد نمود و ارتفاع ميله  P.T.O را نسبت به فاصله نقطه قالب تغيير 

داد. به شكل 34 و جدول زير توجه كنيد : 
 

حداكثر ميزان بار استاتيك در 
جهت پايين 

فاصله ميله P.T.O تا نقطــه 
ضامن ميله كششي 

حفــره (بــــه 
شكل 34 توجه 

كنيد) 
١٣٦٠ كيلوگرم(٢٩٩٥ پوند) 
١٦٣٠ كيلوگرم(٣٥٩٠ پوند) 

 

٤٠٦ميليمتر(١٦ اينچ) 
٣٥٦ ميليمتر(١٤ اينچ) 

 

 ١
 ٢
 

١٠٤٥ كيلوگرم(٢٣٠٣ پوند) 
١٢٢٥ كيلوگرم(٢٧٠٠ پوند) 

٤٠٦ميليمتر(١٦ اينچ) 
٣٥٦ ميليمتر(١٤ اينچ) 

 

 ١
 ٢
 

 
ــوراخ (1) بـراي كـار بـا سـرعت ١٠٠٠ دور در دقيقـه  استفاده از س
 P.T.O و سوراخ (2) براي كار با سرعت ٥٤٠ دور در دقيقــه  P.T.O

مي باشد. 

 33

 34
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در شرايطي كه نيروي استاتيك رو به پايين زيادي به دستگاه يـدك 
شده مانند تريلرهاي دو چرخ وارد مي آيد ، بايد از ســوراخ نزديكـتر 

يعني سوراخ (2)  استفاده نمود. 
 

هشدار 
در حاليكه اتصاالت بااليي وضعيت افقي مورد استفاده قرار دارند ، از 
اتصاالت پاييني براي كشيدن اســتفاده نكنيـد. هميشـه از مـالبند ، 
ضامن  پيكاپ يا اتصاالت پاييني در وضعيت پايين آورده شده بـراي 
انواع كارهاي يدك كشي استفاده كنيد چـرا كـه در غـير اينصـورت 

احتمال واژگون شدن تراكتور وجود دارد. 
 

توجه : حين قرار دادن دستگاه يدك شده بر روي مالبند مطمئــن 
شويد كه كل وزن وارد به محور عقب از حداكثر مقدار بار اســتاتيك 

ـــك كــه كمــتر                      رو بـه پـايين يـا ظرفيـت بـار تـاير عقـب (هـر ي
ــتر در ايـن مـورد بـه  مي باشند) بيشتر نباشد ، (براي اطالعات بيش

انتهاي قسمت سوم ” فشار تايرها و بار مجاز“ مراجعه كنيد). 
 

مهم : توصيه مي شود هنگام حمــل دسـتگاه در بـزرگـراه از يـك 
ــدرت كشـش معـادل وزن خـالص دسـتگاه ميـان  زنجير ايمني با ق
تراكتور و ضامن دستگاه نصب شود. متن زير و شكل 35 را به دقــت 

مطالعه كنيد. 
 

زنجير ايمني 
حين راندن دستگاه يدك كش در بزرگراه ها از يــك زنجـير ايمنـي 
ــدك  (2) با قدرت كششي معادل يا بيشتر از وزن ناخالص دستگاه ي
ــر موجـب كنـترل دسـتگاه(1) در  كش شده ، استفاده كنيد. اين ام

صورت قطع اتصال مالبند و دستگاه خواهد شد. 
ــاه بـه  پس از اتصال زنجير ايمني ، با راندن تراكتور در مسافتي كوت
سمت راست و چپ آن را امتحان كــرده و تنظيـم زنجـير ايمنـي را 
ــراي شـل يـا سـفت كـردن زنجـير  بررسي نماييد. در صورت لزوم ب

دوباره آن را تنظيم كنيد. 
ـــه  بـراي آگـاهي از وزن دسـتگاه و مشـخصات تجـهيزات اضـافي ب

راهنماي استفاده مراجعه كنيد. 
ــد  زنجيرهاي ايمني و تجهيزات اضافي و راهنماي زنجير را مي تواني

از عاملين فروش مجاز تهيه كنيد.  
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قالب بكسل عقب 

 

شرح 
انواع مختلف قالب هاي عقبي بكســل موجـود هسـتند. تمـام انـواع 
ــده بـه محفظـه مركـزي  مختلف از يك قاب فوالدي فابريك پيچ ش
محور عقبي تشكيل شده اند. يك پين يدك كش قابل تنظيم بــراي 

ارتفاع نيز فراهم شده است. 
ــاي 37 و 38 نشـان داده شـده اسـت .  قاب  نوع  لغزشي درشكل ه
ــود  پين هاي چرخان در مجموعه سوزنهاي بكسل در شيارهاي موج
در قاب گير كرده و پين يدك كش را در ارتفاع الزم نگه مــي دارد . 
با استفاده از اين قاب يك پين ثانويه و ثابت يدك كش (پيتون) نيز 
ــن  مجموعـه نصـب  در دسترس خواهد  بود . پيتون  در  انتهاي  اي

مي گردد. 
چهار نوع مجموعه پين يدك كش موجود مي باشد :- 

• پين غير گردنده يدك كش 

• پين غير گردنده يدك كش با كاركرد سنگين 

ــتي . بـه  • پين گردنده يدك كش – استفاده دس

شكل 42  توجه كنيد. 
• پين گردنده يدك كش – استفاده خودكار .  به 

شكل 44  توجه كنيد . 
 مالبند نوساني را نيز ميتوان به عنوان بخشــي از مجموعـه در نظـر 
گرفت. براي اطالعات بيشتر در مورد جزئيات عملكرد مالبند بخــش 

“ نوع لغزشي مالبند نوساني ” مراجعه كنيد. 
 

توجه : ضامن يدك كش اساسا براي استفاده بــا تريلرهـاي چـهار 
چرخ كه بار زيادي را در سوزن بكسل تحمل نمــي كننـد ، طراحـي 
ــايين اشـاره شـده در  شده است ، حداكثر بار استاتيك مجاز رو به پ

اين متن را رعايت كنيد .  
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قاب لغزشي با پين هاي غير گردنده يدك كش(لوازم 

جانبي نصب شده توسط عامل فروش) 
 

ــه پيـن قـابل  ضامن هاي نشان داده شده يدك كش به يك مجموع
تنظيم غير گردنده تجهيز شده است. پين استاندارد يــدك كـش در 
ــنگين  شكل 37 نشان داده شده است. شكل 38 سوزني با كاركرد س

را نشان مي دهد . 
 
 
 
 

ــته (5) را در وضعيـت عمـودي  گيره نگهدارنده (1) را برداريد و دس
قرار دهيد.با باال بردن دسته پين ها چرخيده و از ضامن هــاي درون 
قاب خارج خواهند شد. هر دو دســت خـود را روي دسـته (5) قـرار 
دهيد تا مجموعه پين هاي يدك كــش (4) در صورت نيـاز بـاال يـا 
ــيد بـا  يـك دسـت پيـن  پايين بروند. زمانيكه به ارتفاع مناسب رس
يدك كش را نگهداشته و مطابق شــكل هـاي 37 و 38 دسـته را تـا 
وضعيت افقي پايين آوريد. پينــها چرخيـده و دوبـاره در ضامنـهاي 

درون قاب گير مي كنند محافظ P.T.O (6) را پايين آوريد. 
براي متصل نمودن مالبند تريلر به سوزن يدك كش ,گيره R (3) را 
از پين يدك كش  برداريـد و آن را بـا بكـارگـيري دسـته (2) بلنـد 
كنيد. سوزن يدك كش را دوباره وارد نموده تا از درون سوراخ ميلــه 

كششي عبور نمايد.گيره R  را در محل خود قرار دهيد. 
 

توجه :  بار استاتيك رو به پايين وارد بر سوزن يدك كــش بـايد از 
ظرفيت بار تاير عقب يا مقادير زير (هر كدام كه كمتر است) بيشــتر 

نباشد : 
ــاير و بـار مجـاز” را در  (جهت كسب اطالعات بيشتر بخش “ فشار ت

انتهاي قسمت سوم مطالعه كنيد.) 
 

پين استاندارد يدك كش                         ١٥٠٠ كيلوگرم (٣٣٠٠ پوند) 
گروه پين هاي D2 يدك كش                    ٢٠٠٠ كيلوگرم (٤٤٠٠ پوند)  
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ــش (همـراه بـا محفظـه آن) بـه  توجه : پينهاي گروه D3 يدك ك

عنوان لوازم جــانبي توسـط عـامل فـروش مجـاز در دسـترس قـرار               
 D3 ــوزن هـاي گـروه مي گيرند. بار استاتيك رو به پايين وارد بر س
يدك كش نبايد از ٢٥٠٠ كيلوگرم (٥٥٠٠ پوند) يا ظرفيت بار تــاير 
ــتر گـردد . (جـهت كسـب اطالعـات  (هر كدام كه كمتر است) بيش
ــاير و بـار مجـاز” را در انتـهاي قسـمت سـوم  بيشتر بخش “ فشار ت

مطالعه كنيد). 
 

توجه : سوزن هاي گروه D3 يدك كــش وسـيله اي اسـتاندارد در 
تراكتورهاي TM175,TM190 محسوب مي شوند. پيــن گـروه D2 و 
ــامل فـروش  محفظه آن به عنوان لوازم جانبي نصب شده از سوي ع

در دسترس قرارمي گيرند. 
 

قاب لغزشي با پين هاي گردنده يدك كش 
 

ضامن هاي يدك كش به مجموعه سوزن هاي گردنده يدك كش با 
ــا امكـان اسـتفاده دسـتي و خودكـار تجـهيز            قابليت تنظيم ارتفاع ب

شده اند. 
با مراجعه به شكل 41، ارتفــاع مجموعـه پيـن هـاي يـدك كـش را 

مطابق ذيل تنظيم كنيد: 
دسته (2) را با دست راست بگيريد. دكمه را فشــار داده و نگـهداريد 
ــير فعـال شـود بـا دسـت چـپ دسـته (3) را در  تا مكانيسم قفل غ
وضعيت افقي قرار داده و دكمه فشاري را رها كنيد تا دســته (3) در 
وضعيت افقي قفل شود . پايين  آوردن  دســته  موجـب چرخيـدن 
پين ها وآزاد شدن آنها از قاب ميگردد. بـا اسـتفاده از هـردو دسـت 
،كل مجموعه پينهاي يدك كش را پايين يا باال ببريد. هنگــامي كـه 
به ارتفاع مناسب رسيد ، دكمه فشــاري را فشـار داده و نگـهداريد و 
ــاال  سپس دسته سمت چپ را مطابق شكل ٤١ تا وضعيت عمودي ب
ــوب گـير خواهنـد كـرد.  ببريد. پين ها چرخيده و دوباره در چهارچ

محافظ P.T.O (4) را پايين بياوريد. 
 

هشدار 
پيش از برقراري اتصال تريلر ، از درگيري كامل پيــن هـا بـا قـالب 
ــت  مطمئن شويد به اين ترتيب كه دسته (3) در شكل 41 در وضعي
عمودي قرار گرفته باشد. مجموعه پينــهاي يـدك كـش نبـايد روي 
ــهره هـايي كـه رو بـه انتـهاي راهنماهـاي  محافظ P.T.O يا روي م

لغزشي هستند قرار گيرند. 
 

براي متصل نمودن ميله كششي تريلر به سوزن بااليي يدك كش به 
متن زير توجه كنيد :   

 40
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پين گردنده يدك كش- درگيري دستي 

 (1) R  براي متصل نمودن  مالبند تريلر به سوزن يدك كش ،گيره
ــته و آن را بـا اسـتفاده از  در شكل 42 را از سوزن يدك كش برداش
ــا از درون  دسته (2) باال ببريد. دوباره پين يدك كش را وارد كنيد ت
چشمي مالبند تريلر عبور نمايد .گيره R را در محل خود قرار دهيد. 
ــر سـوكتي اسـت  ممكن است پس از شل كردن پيچي كه داراي س
(1) و در شكل 43 در زير مجموعه سوزن هاي يدك كش قرار دارد، 
پين يدك كش قابليت گردش داشــته باشـد. ايـن ويـژگـي  امكـان 
مفصل دار كردن  را  به مالبند   غير گردنده نسبت به تراكتور يدك 

كش مي دهد. 
 

ــن گردنـده  مهم : اگر تجهيزات يدك كش به يك اتصال دهنده پي
ــن يـدك كـش  يدك كش مجهز شده باشد ، امكان گردش را به پي

تراكتور مي دهد . 
ــايد از  توجه : بار استاتيك رو به پايين وارد به سوزن يدك كش نب
٢٠٠٠ كيلوگرم (٤٤٠٠ پوند) يا ظرفيت بار تاير عقب (هر كدام كــه 
ــاير و  كمتر است) باشد. (براي كسب اطالعات بيشتر بخش “ فشار ت

بار مجاز” را در انتهاي قسمت سوم مطالعه كنيد). 
 

سوزن گردنده يدك كش- درگيري خودكار 
سوزن يدك كش (2) مطابق شكل 44 در وضعيت درگيري (پــايين) 
ــه پيـن يـدك كـش ، اهـرم  فنري است. براي متصل نمودن تريلر ب
ــود قـرار دهيـد تـا پيـن  آزادسازي (1) را باال برده و در وضعيت عم

يدك كش به درون محفظه خودش بازگردد. 
اهرم آزادسازي توسط سيم(4) به دسته اي در اتاق تراكتــور متصـل 
شده است. بدين ترتيب مي توان بدون ترك اتاق تراكتــور ، اتصـال 
تريلر را برقرار نمود. دســته (1) را مطـابق شـكل 45 باال بكشـيد تـا 

سيم آزاد گرديده و پين يدك كش درون محفظه خود قرار گيرد. 
ــر در زيـر پيـن قـرار داشـته باشـد ، پيـن در  تا زمانيكه مالبند تريل
وضعيت باال رفته باقي مي ماند. سوراخ ميله كششي مطــابق شـكل 
44 با اهرم خالص (3) تماس داشته و موجب پايين افتــادن پيـن  و 

ــا پـايين  قرارگيري آن در وضعيت درگيري مي گردد. بدين ترتيب ب
كشيدن اهرم(1) سوزن يدك كش پايين افتاده و در وضعيت درگير 

شده قرار مي گيرد . 
 

هشدار 
ــرم را بـا دسـت خـالص كنيـد چـون ممكـن اسـت  سعي نكنيد اه
انگشتان شما در اثر عملكرد پين فنر دار يدك كش به دام بيافتند.  
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پين ثابت يدك كش 

ــده  ممكن است در پايين دستگاه يك پين ثابت يدك كش نصب ش
ــودن تريلـر بـه پيـن محـور ، سگدسـت(2) را  باشد. براي متصل نم
ــت اطمينـان (1) را بـاال  برداشته و پين نگهدارنده (4) را بكشيد.چف
ــه اتصـال واگـن را بـر روي پيـن محـور (3) قـرار  برده و سوراخ ميل
دهيد.چفت اطمينان را رها كرده و دوباره پين نگهدارنده را در محل 
خود قرار داده و سگدســت را محكـم كنيدوسگدسـت از جداسـازي 

تصادفي تريلر از پين يدك كش جلوگيري به عمل مي آورد. 
 

توجـه : بـار ثـابت رو بـه پـايين كـه بـه پيـن يـدك كـــش وارد            
ــا ظرفيـت بـار تـاير  مي شود ، نبايد از ٣٠٠٠ كيلوگرم (lb٦٦٠٠) ي
عقب ، هر كدام كه كمتر است ، بيشتر باشد. (براي كسب اطالعــات 
ــار مجـاز” در انتـهاي قسـمت سـوم  بيشتر به قسمت “فشار تاير و ب

مراجعه كنيد).  
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قالب بلند كننده اتوماتيك و ميله اتصال واگن 

 
ــكل48 )بـوده   قالب بلند كننده اتوماتيك از نوع نوسان به عقب (ش
كه در صورت پايين آورده شدن به عقب حركت خواهد كرد.اين نوع 
ــور بدسـت داده و در  قالب ديد بهتري از قالب از محل صندلي اپرات
ــر خواهـد  نتيجه قرار دادن آن در راستاي ميله اتصال واگن راحت ت
ــك تراكتـور بـاال و  بود. قالب بلند كننده به وسيله سيستم هيدرولي
پايين برده شده و در صورت قفل شــدن در وضعيـت عملكـرد (بـاال 

برده شده) كامال خود نگهدارنده است. 
ــدك كـش بـه قـالب بلنـد كننـده ، كنـترل  براي برقراري اتصال ي
وضعيت را انتخاب نموده و اهرم كنترل باالبر را بــه عقـب بـبريد تـا 

اتصال سه نقطه اي وزن گيره را تحمل نمايد. 
ـــيده  بـراي آزاد سـازي گـيره مطـابق شـكل  49 دسـته (1) را كش
نگهداشته وسپس رها كنيد تاگيره آزادشود سپس بــه وسـيله اهـرم 
كنترل باالبر،گيره را  به سمت زمين پــايين بـبريد . بـا مراجعـه بـه 
ــالب گـيره (4) در زيـر  شكل  48 ، تراكتور را طوري قرار دهيدكه ق
چشمي ميله اتصال واگن قرار گيرد با استفاده از اهرم كنترل بـاالبر، 
گيره را باال ببريد تا صداي كليــك شـنيده شـود و از درگـير شـدن 

چفت هاي قفل كننده در لوله هاي متقاطع مطمئن شويد. 
 

ــه كنـترل حـد ارتفـاع در وضعيـت ارتفـاع  مهم : مطمئن شويد ك
ــن نكتـه بـه عـدم چفـت  حداكثر قرار داشته باشد. رعايت نكردن اي

شدن مناسب گيره منجر خواهد شد. 
 

اهرم كنترل باالبر را به جلو ببريد تا وزن قالب بلند كننده (و واگــن 
اتصال يافته) توسط چفت هاي قفلي تحمل شود. 

 
توجه : حداكثر بار استاتيك وارده به سمت پايين كه به قالب وارد 

مي شود ، نبايد از ٣٠٠٠كيلوگرم (lb٦٦٠٠) بيشتر شود. 
 

قالب بلند كننده برگشت پذير بوده و داراي يك ميله اتصال واگن با 
اتصال پنجه مفصلي در انتهاي ديگر خود مي باشد. مجموعه قالب و 

ــزان كننـده گـيره نگـهداري   ميله اتصال واگن توسط دو پين به آوي
مي شود.  
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با توجه به شكل 48  بــراي تغيـير حـالت از قـالب گـيره پيكـاپ را 
پايين آورده و دو پين نگهدارنده (2)و(1) را درآورده و مجموعه ميله 

اتصال واگن و قالب گيره (4) را بكشيد. 
ــن هـا را  مجموعه را دوباره نصب كنيد ، ابتدا قالب را قرار داده و پي
ــراي نگـهداري پيـن  محكم كنيد. در حفره اضافي(5) در شكل 48 ب
ــه اتصـال واگـن داراي  عقبي (2) در آويزان كننده تعبيه شده تا ميل

امكان خميدگي به چپ و راست خط مركزي باشد. 
 

مهم : هرگز گيره پيكاپ را در حاليكه در وضعيت ميله اتصال قــرار 
دارد و تريلري به آن متصل مي باشد ، باال و پايين نبريد. 

 
ميله اتصال واگن (شكل  50) را مي توان واژگــون نمـود تـا ارتفـاع 

نقطه گيره يدك كش /ميله اتصال واگن را تغيير داد. 
در ميله اتصال واگن پنج حفره وجود دارد. 

با وارد نمودن دو پيــن نگـهدارنده درون زوج حفـره هـاي مربوطـه 
(3),(2)و(1) ، مي توان نقطه گيره ميله اتصال واگن با يدك كـش را 
ــن نمـود.بـراي تعييـن وضعيـت  نسبت به انتهاي ميله P.T.O  تعيي
ــر ميلـه اتصـال  محل گيره و حداكثر بار استاتيك رو به پايين وارد ب

واگن به شكل 50 و جدول زير توجه كنيد. 

ــتاتيك  حداكثر بار اس
وارده به پايين 

ارتفاع ميله  نسـبت 
ــه  به محل گيره ميل

اتصال واگن 

حفره (به شكل  توجه 
كنيد) 

 
 
 

 1500kg(3300 lb)
 1650kg(3630 lb)
 2400kg(5280 lb)

 
 
 

 406mm(16  in.)
 356mm(14 in.)
 256mm(10 in.)

ـــي  اتصـال پنجـه مفصل
بااليي ميله اتصال واگن 

 1
 2
 3

 
 
 

 1500kg(3300 lb)
 1650kg(3630 lb)
 2180kg(4800 lb)

 
 
 

 406mm(16 in.)
 356mm(14 in.)
 256mm(10 in.)

ـــي  اتصـال پنجـه مفصل
پاييني ميله اتصال واگن 

 1
 2
 3

 
زمانيكه يدك كش ها نيروي اســتاتيك رو بـه پـايين شـديدي وارد 
ــته و جفـت  ميكنند(مانند تريلر هاي دوچرخ)هميشه از وضعيت بس
شده ميله اتصال واگن (زوج حفره هاي ٣ در شكل٣) را بكار بــبريد. 
بهمين ترتيب مي توانيد در شــرايط ديگـر وضعيـت قـالب گـيره را 

تغيير دهيد. 
 

مهم : زماني كه وسيله اي را تــوسط ميلـه اتصـال واگـن يـا گـيره 
پيكاپ حمل مي كنيد ، مطمئن شويد كه وزن كل محــور عقـب از 
ــاير عقـب  مقدار حداكثر بار استاتيك وارده به پايين يا ظرفيت بار ت
ــب اطالعـات بيشـتر  (هر كدام كه كمتراست)بيشتر نباشد.براي كس

قسمت “فشار تاير و بار” را در انتهاي قسمت سوم مطالعه كنيد)  

31

2

 50

www.cargeek.irبخش ٧ - ملحقات 

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  ٢٩-٧

 
شير كنترل بار ( دسته كنترل) 

 
عملكرد 

ــترل از راه  اگر باري را از جلو به تراكتور متصل كنيم يك دريچه كن
دور كه در وسط تراكتور نصب شده همراه با دو يا سـه قرقـره بـراي 
استفاده از بار تعيين مي شود. دريچه ها توسط اهرمي كه در جلو و 
سمت راست كنسول نصب شده ،كنترل ميگردد. اهرم داراي قابليت 

عملكرد همزمان به دو سرويس با حركت قطري مي باشد. 
ــرم در وضعيـت خـالص و  اهرم فشار/كشش (2) براي قفل كردن اه
جلوگيري از استفاده تصادفي بار بكار مي رود. اهرم را فشار دهيد تا 
شير كنترل بار در وضعيت خــالص قفـل شـود. اهـرم را بـه بـيرون 

بكشيد تا از بار استفاده نماييد. 
 

دريچه قرقره ٢  
 

ــاز  شير كنترل بار را به عقب (R) بكشيد تا بار باال رود. در صورت ني
اهرم را با وجود فشار فنر كامال به عقب بكشيد تا سريع تر باال رود. 
فشار دادن شير كنترل به سمت جلــو و قـرار دادن آن در وضعيـت 
ــا سـطح زميـن بـا سـرعت  ”پايين تر” (L) موجب پايين آمدن بار ت
ــو موجـب انتخـاب  كنترل شده مي گردد. حركت بيشتر اهرم به جل
ــار بـه  حالت “شناور“   مي گردد كه امكان حركت آزادانه بازوهاي ب
ــم مـي نمـايد . در صـورت اسـتفاده از وضعيـت  باال و پايين را فراه
ــه جلـو بـا  “شناور” براي پايين آوردن بار ، فشار دادن شير كنترل ب

ـــار              وجـود فشـار فـنر موجـب كنـد شـدن سـرعت پـايين آوردن ب
مي گردد. 

 
مهم : در زماني كه بار يا استوانه سطل دار به دامنه حركــت خـود 
مي رسد ، اهرم را در وضعيت باال يا پايين رها نكنيد.اين امر موجب 
گرم شدن دريچه اطمينان مي گردد كه در صورت تداوم براي مدت 

طوالني روغن بيش از حد گرم مي شود. 
 
 

دريچه قرقره اي ٣ 
عملكرد سه دريچه قرقره اي بار به جلو ، عقــب و كنـاره هـا دقيقـا 
ــره سـوم روغـن تحـت  مانند دو دستگاه قرقره مي باشد. دريچه قرق
ــب شـده در  فشار را به يك زوج از جفت كننده هاي هيدروليك نص
ــتفاده قـرار  جلو مي فرستد تا چنگك سطل يا قطعه مشابه مورد اس
ــه اي (1)  گيرد. دريچه سوم توسط سوئيچي كه داراي  فنر سه نقط

بوده و در دسته شير كنترل نصب شده ، كنترل مي شود .  
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ــوئيچ انتخـاب كننـده (2)  سوئيچ كنترل دريچه سوم در اتصال با س
ــاد 3 يـا 4  موجود در كنسول اهرم كنترل عمل مي كند. انتخاب نم
در سوئيچ انتخاب كننده مدارهاي الكتريكي دريچه هاي (4) و(3) را 
ــاب وضعيـت ميـاني موجـب توقـف عملكـرد  تحريك مينمايد. انتخ

دريچه مي گردد. 
 

توجه : دريچه  از سوي عامل فروش نصب مي شود. 
 

سوئيچ دريچه سوم (1) در شكل 50  به طريقي فزاينده عمل ميكند 
ــان روغـن افزايـش مـي يـابد. در  يعني با فشار دادن بيشتر آن جري
صـورت رهاسـازي ، سـوئيچ بطـور خودكـار بـه وضعيــت وســطي 
ــوده و جريـان روغـن را  (خاموش) بازگشته و دريچه را غير فعال نم

قطع خواهد كرد. 
 

سوئيچ جداساز باتري 
سوئيچ جداساز در كنار باتري قرار داشت و با برداشتن روكش باتري 
قابل دسترسي مي باشد. چرخاندن سوئيچ به مــيزان ٩٠  درجـه در 
جهت مخالف حركت عقربه هاي ساعت موجــب قطـع جريـان بـرق 

باتري به سيم الكتريكي تراكتور مي گردد . 
سيستم ذخيره برق داخلي ميتواند برق را بــراي حافظـه راديـو  (در 
ــور  صورت نصب) براي مدت هفت روز پس از جداسازي باتري تراكت

ذخيره نمايد. 
 

مهم : پس از خاموش كردن كليد استارت تراكتور ، پيــش از قطـع 
برق باتري ٦٠ ثانيه صبر كنيد اين امر موجب حفظ اطالعات ذخيره 

نشده در پردازنده هاي الكتريكي تراكتور مي شود.  
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 TM120 , TM130 , TM140 , TM155 ابعاد تراكتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه : ابعاد داده شده بر مبناي تراكتورهاي استاندارد با اندازه چرخهايي است كه در شكل مشخص گرديده است . براي ديگر اندازه هاي 
ديگر چرخها چه بزرگتر و چه كوچكتر بايد از شركت سازنده اجزاء دريافت شود . 

 
 (2WD) چرخهاي جلو (4WD) چرخهاي عقب چرخهاي جلو

 ١٦*١١/٠٠ 14.9 R28 18.4 R38
 

 A ٧٩/٢  اينچ  ٢٠١٢ ميليمتر   گلگير استاندارد
٩٠/٦ اينچ  ٢٣٠٠ ميليمتر   گلگير گسترش يافته  

 
 B 4 زير استانداردWD  ١٩/٦ اينچ ٥٠٠ ميليمتر    اكسل جلو

 
 C 2WD  ٨٦/١ - ٦٠/٨ اينچ  ٢١٨٧-١٥٤٣ ميليمتر

٨٩/٣ - ٦١/١ اينچ  ٢٢٦٩-١٥٥٢ ميليمتر   4WD تنظيم دستي چرخها  
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TM120 , TM130 , TM140 , TM155  ابعاد تراكتور ( ادامه ) 

 D ٨٧/٩ - ٦٠/٠    اينچ  ٢٢٣٢ - ١٥٢٤ ميليمتر  تنظيم دستي چرخها
٩٦/٠ - ٦٠/٠    اينچ  ٢٤٣٨ – ١٥٢٤ ميليمتر ميل اكسل ٩٨ اينچ   
١٠٠/٠ - ٦٠/٠  اينچ  ٢٥٤٠ – ١٥٢٤ ميليمتر  ميل اكسل ١١٢ اينچ  
بسته به تجهيزات نصب شده روي چرخ ، ابعاد باال ممكن است تغيير كند .   

 
 E ١١٧/٣  اينچ  ٢٩٨٠ ميليمتر  تا نوك اگزوز

 
 F ١١١/٤  اينچ  ٢٨٣٠ ميليمتر  اتاقك استاندارد
١١٦/٣  اينچ  ٢٩٥٥ ميليمتر  اتاقك با سيستم تعليق  

 
 G ١٦/٠   اينچ  ٤٠٥ ميليمتر  تا زيرقالب يدك كش
 H ١١/٢   اينچ  ٢٨٥ ميليمتر  طول قالب جلو

 
 J 2WD ١٠٨/١  اينچ  ٢٧٤٧ ميليمتر  اكسل
١٠٧/٢  اينچ  ٢٧٢٣ ميليمتر  اكسل  4WD استاندارد  
  4WD ١٠٩/٦  اينچ ٢٧٨٣ ميليمتر  اكسل معلق
  4WD ١١٣/٤  اينچ  ٢٨٨٠ ميليمتر  اكسل فوق فرمان

 
 K 2WD ١٨٠/٥  اينچ  ٤٥٨٤ ميليمتر  اكسل

١٨٥/٧  اينچ ٤٧١٨ ميليمتر اكسل  4WD استاندارد ــــ 
  4WD ١٨٨/١  اينچ ٤٧٧٨ ميليمتر اكسل معلق
  4WD ١٩١/٩  اينچ ٤٨٧٥ ميليمتر  اكسل فوق فرمان

 

  حداقل شعاع گردش 
٢٢/٧ .ft ٦/٩٣ متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٦١/١  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
١٦/٨ .ft ٥/١٣ متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٧٢/٦  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
٢٢/٧ .ft ٦/٩٣ متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٦٠/١  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
١٦/٨ .ft ٥/١٣ متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٧٢/٦  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
١٩/٠ .ft ٥/٧٩ متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٦٠/١ اينچ .   

  حداقل شعاع گردش 
١٤/٢ .ft ٤/٣٥ متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٧٢/٦ اينچ    

 
 *(ina) : تا زمان چاپ اين كتاب اطالعات آن در دسترس نيست . 

توجه : تمامي اعداد مربوط به شعاع گردش ، در نقاط توقف فرمان تنظيم شده است . در اين حالت نقاط  توقف فرمان  نسبت  به وضعيت 
قفل شدگي كامل اكسل جلو در ٨ درجه براي تامين لقي چرخ نسبت شاسي به ميزان ٢٠ ميليمتر (٠/٧٨ اينچ ) در نظر گرفته شده است . 
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 TM175 , TM190 ابعاد تراكتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه : ابعاد داده شده بر مبناي تراكتورهاي استاندارد با اندازه چرخهايي است كه در شكل مشخص گرديده است . براي ديگر اندازه هاي 
ديگر چرخها چه بزرگتر و چه كوچكتر بايد از شركت سازنده اجزاء دريافت شود . 

 
 (2WD) چرخهاي جلو (4WD) چرخهاي عقب چرخهاي جلو

 ٤٨٠/٧٠ ١٦*١١/٠٠R-٥٨٠/٧٠  ٣٠R-٤٢
 A ٧٩/٢  اينچ  ٢٠١٢  ميليمتر   گلگير استاندارد

٩٠/٦  اينچ  ٢٣٠٠  ميليمتر   گلگير گسترش يافته  
٩٩/٦  اينچ  ٢٥٣٢  ميليمتر  گلگير اضافي  

 
 B 4 زير استانداردWD  ٢١/٦  اينچ  ٥٥٠   ميليمتر   اكسل جلو

 
 C 2WD   ٨٨/٩ - ٦٠/٩  اينچ  ٢٢٦٠-١٥٤٩ ميليمتر

٨٩/٣ - ٦١/١  اينچ  ٢٢٦٩-١٥٥٢  ميليمتر   4WD تنظيم دستي چرخها  
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 ٥-٨

 
TM175 , TM190  ابعاد تراكتور ( ادامه ) 

 D ٨٧/٩ - ٦٠/٢    اينچ  ٢٢٣٢ - ١٥٣٠  ميليمتر  تنظيم دستي چرخها
٩٦/٠ - ٦٠/٠    اينچ  ٢٤٣٨ - ١٥٢٤  ميليمتر  ميل اكسل ٩٨    اينچ   
١٠٠/٠ - ٦٠/٠  اينچ  ٢٥٤٠ – ١٥٢٤  ميليمتر  ميل اكسل ١١٢  اينچ   
١١٨/٠ - ٦٠/٠  اينچ  ٢٩٩٨ – ١٥٢٤  ميليمتر  ميل اكسل ١١٩  اينچ   
بسته به تجهيزات نصب شده روي چرخ ، ابعاد باال ممكن است تغيير كند .   

 
 E ١٢٤/٤ اينچ  ٣١٦٠  ميليمتر  تا نوك اگزوز

 
 F ١١٣/٤  اينچ  ٢٨٨١ ميليمتر  اتاقك استاندارد
١١٨/٨  اينچ   ٣٠٢٠  ميليمتر  اتاقك با سيستم تعليق  

 
 G ١٨/٥   اينچ  ٤٧٠  ميليمتر  تا زيرقالب يدك كش

 
 H ١١/٢   اينچ  ٢٨٥  ميليمتر  طول قالب جلو

 
 J 2WD ١١١/٨  اينچ ٢٨٤٢  ميليمتر  اكسل
١١٠/٩  اينچ  ٢٨١٨  ميليمتر  اكسل  4WD استاندارد  
  4WD ١١٣/٣  اينچ  ٢٨٧٨  ميليمتر  اكسل معلق
  4WD ١١٧/١  اينچ  ٢٩٧٥  ميليمتر  اكسل فوق فرمان

 
 K 2WD ١٨٤/٢  اينچ  ٤٦٧٩  ميليمتر  اكسل

١٨٩/٤  اينچ  ٤٨١٣  ميليمتر  اكسل  4WD استاندارد ــــ 
  4WD ١٩١/٨  اينچ  ٤٨٧٣  ميليمتر  اكسل معلق
  4WD ١٩٥/٦  اينچ   ٤٩٧٠  ميليمتر  اكسل فوق فرمان

 

  حداقل شعاع گردش 
.ft (ina)  *(ina) متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٦٠/١  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
٢١/٩ .ft ٦/٧٠  متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٧٢/٦  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
.ft (ina)  *(ina) متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٦٠/١  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
٢١/٩ .ft ٦/٧٠ متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٧٢/٦  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
.ft (ina)  *(ina) متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٦٠/١  اينچ    

  حداقل شعاع گردش 
١٧/٦ .ft ٥/٣٨ متر  اكسل  4WD استاندارد با تنظيم مسير جلو در ٧٢/٦  اينچ    

 
 *(ina) : تا زمان چاپ اين كتاب اطالعات آن در دسترس نيست . 

توجه : تمامي اعداد مربوط به   شعاع گردش ،  در نقاط توقف فرمان تنظيم شده  است . در اين حالت نقاط توقف فرمان نسبت به وضعيت 
قفل شدگي كامل اكسل جلو در ٨ درجه براي تامين لقي چرخ نسبت شاسي به ميزان ٢٠ ميليمتر (٠/٧٨ اينچ) در نظر گرفته شده است . 
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 ٦-٨

 
TM120 TM130 TM140 TM155 TM175 TM190وزن تراكتور 

 2DW       
.Kg وزن، براكسل عقب 

 Lb.
 (ina)* (ina) (ina) (ina) (ina) (ina)

.Kg وزن، براكسل جلو 
 Lb.

 (ina) (ina) (ina) (ina) (ina) (ina)

.Kg وزن كل  
 Lb.

 (ina) (ina) (ina) (ina) (ina) (ina)

       4WD (اكسل استاندارد) 
.Kg وزن، براكسل جلو 

 
 Lb.

 ٢٠٩٠
 ٤٦٠٧

 ٢١٠٠
 ٤٦٢٩

 ٢١٠٠
 ٤٦٢٩

 ٢٢٠٠
 ٤٨٥٠

 ٢٥٥٠
 ٥٦٢١

 ٢٥٥٠
 ٥٦٢١

.Kg وزن، براكسل عقب 
 

 Lb.

 ٢٩٥٠
 ٦٥٠٣

 ٢٩٥٠
 ٦٥٠٣

 ٣٠٥٠
 ٦٧٢٣

 ٣٠٥٠
 ٦٧٢٣

 ٣٩٥٠
 ٨٧٠٨

 ٣٩٥٠
 ٨٧٠٨

.Kg وزن كل 
 

 Lb.

 ٥٠٤٠
 ١١١١١

 ٥٠٥٠
 ١١١٣٣

 ٥١٥٠
 ١١٣٥٣

 ٥٢٥٠
 ١١٥٤٧

 ٦٥٠٠
 ١٤٣٢٩

 ٦٥٠٠
 ١٤٣٢٩

       4WD (اكسل استاندارد) 
.Kg وزن، براكسل جلو 

 
 Lb.

 ٢٣٤٠
 ٥١٥٨

 ٢٣٥٠
 ٥١٨٠

 ٢٣٥٠
 ٥١٨٠

 ٢٤٥٠
 ٥٤٠١

 ٢٨٠٠
 ٦١٧٢

 ٢٨٠٠
 ٦١٧٢

.Kg وزن، براكسل عقب 
 

 Lb.

 ٣٠٠٠
 ٦٦١٣

 ٣٠٠٠
 ٦٦١٣

 ٣١٠٠
 ٦٨٣٤

 ٣١٠٠
 ٦٨٣٤

 ٤٠٠٠
 ٨٨١٨

 ٤٠٠٠
 ٨٨١٨

.Kg وزن كل 
 

 Lb.

 ٥٣٤٠
 ١١٧٧١

 ٥٣٥٠
 ١١٧٩٣

 ٥٤٥٠
 ١٢٠١٤

 ٥٥٥٠
 ١٢٢٣٥

 ٦٨٠٠
 ١٤٩٩٠

 ٦٨٠٠
 ١٤٩٩٠

       4WD (اكسل استاندارد) 
.Kg وزن، براكسل جلو 

 
 Lb.

 ٢٢٧٠
 ٥٠٠٤

 ٢٢٨٠
 ٥٠٢٦

 ٢٢٨٠
 ٥٠٢٦

 ٢٣٨٠
 ٥٢٤٦

 ٢٧٣٠
 ٦٠١٨

 ٢٧٣٠
 ٦٠١٨

.Kg وزن، براكسل عقب 
 

 Lb.

 ٣٠٣٠
 ٦٦٧٩

 ٣٠٣٠
 ٦٦٧٩

 ٣١٣٠
 ٦٩٠٠

 ٣١٣٠
 ٦٩٠٠

 ٤٠٣٠
 ٨٨٨٤

 ٤٠٣٠
 ٨٨٨٤

.Kg وزن كل 
 

 Lb.

 ٥٣٠٠
 ١١٦٨٣

 ٥٣١٠
 ١١٧٠٥

 ٥٤١٠
 ١١٩٢٦

 ٥٥١٠
 ١٢١٤٦

 ٦٧٦٠
 ١٤٩٠٢

 ٦٧٦٠
 ١٤٩٠٢

 
توجه : وزن هاي ذكر شده در باال، برمبناي استانداردهاي ساخت تراكتور، بدون وزنه تعادل و تجهيزات اختياري بوده ، در غير اينصورت ،فقط 

بايد براساس راهنماي شركت سازنده عمل شود. 
 

 *(ina) : تا زمان چاپ اين كتاب اطالعات آن در دسترس نيست . 
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TM120 TM130 TM140 TM155 TM175 TM190موتور 

توان نامي  
(در دور نامي ) 

 Kw
 

 Ps

 ٩١
 ١٢٢

 ٩٦
 ١٢٩

 ١٠٦
 ١٤٢

 ١١٤
 ١٥٣

 ١٣٠
 ١٧٤

 ١٤٢
 ١٩٠

توان تقويت شده  
( در دور نامي )  

 Kw
 

 Ps

 n/a
 

 n/a

 n/a
 

 n/a

 n/a
 

 n/a

 n/a
 

 n/a

 ١٥٦
 ٢٠٩

 ١٦٨
 ٢٢٥

بله بله بله بله بله بله  توربوشارژ دار 
بله بله بله بله بله بله  اينتركولر 

٢٢٠٠ ٢٢٠٠ ٢٢٠٠ ٢٢٠٠ ٢٢٠٠ ٢٢٠٠ Rev/min دور نامي 
٢٣٨٠ ٢٣٨٠ ٢٣٧٥ ٢٣٧٥ ٢٣٧٥ ٢٣٧٥ Rev/min+25 بيشترين سرعت بي باري 

٩٢٠ ٩٢٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٨٠٠ Rev/min+25 دور بي باري 
   ٦    تعداد سيلندرها 

.mm قطر سيلندر 
 

 in.

   ١١١/٨
 ٤/٤

   

.mm كورس پيستون 
 

 in.

   ١٢٧
 ٥/٠

   

Cm3 حجم جابجايي 

 
 In3

   ٧٤٧٢
 ٤٥٦

   

   ١ : ١٧/٥    نسبت تراكم 
ترتيب احتراق 

 
 

   ١,٥,٣,٦,٢,٤   

سيستم سوخت رساني 
 

       

       نوع پمپ انژكتور 
 Bosch VE Rotary بله بله بله بله بله n/a n/a

 Bosch VP Rotary n/a n/a n/a n/a n/a بله بله
٢/٥ درجه ٢/٥ درجه ٢ درجه ٢ درجه ٢ درجه ٢ درجه ٢ درجه تايمينگ (0.5°-/+)  

Bar فشار پاشش سوخت 
 

 Lbf/in. 2
   ٢٨٥-٢٧٠

 ٤٠٣١-٣٩١٥
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TM120 TM130 TM140 TM155 TM175 TM190سيستم خنك كننده  

 
تحت فشار بواسطه جريان كامل باي پاس و تانك ذخيره نوع 

٢ ترموستات ها  
زمان شروع به باز شدن  (درجه) سانتي گراد  
                                              فارنهايت     

 ٨١
 ١٧٨

زمان باز شدن كامل شدن      سانتي گراد  
                                                        فارنهايت 

 ٩٥
 ٢٠٣

  bar                  فشار روي در رادياتور
  lbf/in.2                                                  

 ١/٠
 ١٤/٥

 پروانه هيدرو الكتريك  
 تعداد پره ها 

٧ استاندارد 
٧ با P.T.O جلو/ اختياري 

 mm.                         قطر دايره پروانه
       In.                                                    

 ٥٥٠
 ٢١/٦

 
 

گزينه هاي گيربكس 
براساس مدل تراكتور گيربكس هاي اختياري قابل دستيابي عبارتند از: 

گيربكس – تعويض از طريق اهرم دسته فرمان  ( دسته فرمان ) 
(km/h - 4WD 40) ١٦×٢٠ بوسيله اهرم دسته فرمان   

(km/h - 4WD 40) ٣٢×٤٠ بوسيله  اهرم دسته فرمان  

 گيربكس – با دو وضعيت  
(km/h - 4WD 40) ١٢×٢٤  بوسيله اهرم دسته فرمان   

(km/h - 4WD 40) ٢٤×٤٨ بوسيله اهرم دسته فرمان  و دنده هاي وضعيت خزشي  

 گيربكس – با تعويض دنده در محدوده اي 
(km/h - 2/4WD 30) ٦×١٧  بوسيله اهرم دسته فرمان   

(km/h - 2/4WD 30) ١٢×٣٠ بوسيله اهرم دسته فرمان  و دنده هاي وضعيت خزشي  

(km/h - 4WD 40) ٦×١٨  بوسيله اهرم دسته فرمان   

(km/h - 4WD 40) ١٢×٣١ بوسيله اهرم دسته فرمان  و دنده هاي وضعيت خزشي  

 گيربكس – با تعويض دنده در شش حالت  
(km/h - 2/4WD 30) ٦×١٧  بوسيله اهرم دسته فرمان   

(km/h - 2/4WD 30) ١٢×٢٧ بوسيله اهرم دسته فرمان  و دنده هاي وضعيت خزشي  

(km/h - 4WD 40) ٦×١٨  بوسيله اهرم دسته فرمان   

(km/h - 4WD 40) ١٢×٢٨ بوسيله اهرم دسته فرمان  و دنده هاي وضعيت خزشي  

(km/h - 4WD 50) ٦×١٩  بوسيله اهرم دسته فرمان   

(km/h - 4WD 50) ١٢×٢٩ بوسيله اهرم دسته فرمان  و دنده هاي وضعيت خزشي  
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TM120 TM130 TM140 TM155 TM175 TM190سيستم هيدروليك 

سيستم مركز بسته همراه باكنترل 
الكترونيكي مقطعي  

 
 

 std.

 
 

 std.

 
 

 std.

 
 

 std.

 
 

 std.

 
 

 std.

/ Litres دبي در دور نامي  
 min

 ١٢٠ ١٢٠ ١٠٦ ١٠٦ ١٠٦ ١٠٦

 U.S.gal
 ./min

 ٣١/٧ ٣١/٧ ٢٨/٠ ٢٨/٠ ٢٨/٠ ٢٨/٠

سيستم مركز باز همراه با سنسور اتصال 
تحتاني   

 opt. opt. opt. n/a n/a n/a

/ Litres دبي در دور نامي 
 min

 ٥٣ ٥٣ ٥٣ n/a n/a n/a

 U.S.gal
 ./min

 ١٤/٠ ١٤/٠ ١٤/٠ n/a n/a n/a

.Bar+3فشار نامي سيستم  
 0

 ١٩٠

 Lbf/in2

 +50
 ٢٧٥٠

 
 
 

اتصال سه نقطه اي  
 II نوع

 
 
 
 

 std.

 
 
 
 

 std.

 
 
 
 

 n/a

 
 
 
 

 n/a

 
 
 
 

 n/a

 
 
 
 

 n/a

 II/IIIN نوع opt. opt. std. std. std. std.

 
حد باالبري 

       

٦١٠ ميليمتر (٢٤ اينچ) 
پشت اتصاالت انتهايي با دامنه باالبرنده كامل 

كه توسط بازوي كمكي صورت مي گيرد. 
 

 Kg.
 

 Lb.

 ٤٤٢٥
 ٩٧٥٥

 ٤٤٢٥
 ٩٧٥٥

 ٤٤٢٥
 ٩٧٥٥

 n/a
 n/a

 n/a
 n/a

 n/a
 n/a

       حد باالبري 
٦١٠ ميليمتر (٢٤ اينچ) 

پشت اتصاالت انتهايي با دامنه باالبرنده كامل 
كه توسط بازوي كمكي صورت مي گيرد. 

 Kg.
 

 Lb.

 ٥٥٣٠
 ١٢١٩٠

 ٥٥٣٠
 ١٢١٩٠

 ٥٥٣٠
 ١٢١٩٠

 ٥٥٣٠
 ١٢١٩٠

 n/a
 n/a

 n/a
 n/a

 
حد باالبري 

       

٦١٠ ميليمتر (٢٤ اينچ) 
پشت اتصاالت انتهايي با دامنه باالبرنده كامل 

كه توسط بازوي كمكي صورت مي گيرد. 

 Kg.
 

 Lb.

 n/a
 n/a

 n/a
 n/a

 ٦٤٧٥
 ١٤٢٧٥

 ٦٤٧٥
 ١٤٢٧٥

 ٧٩٧٥
 ١٧٥٨١

 ٧٩٧٥
 ١٧٥٨١

 
قدرت باالبري جلو 

      

      اتصال سه نقطه اي 
  ٣٢٧٠   .Kg حد باالبري 

  ٧٢٠٨   .Lb دامنه باالبرنده كامل 
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 ١٠-٨

 
TM120 TM130 TM140 TM155 TM175 TM190تجهيزات الكتريكي  

CCA ١٣٠٠ * ١ باتري-استاندارد  

١٢٠ amp الترناتور -استاندارد 
با درگيري مثبت، و فعال بودن سولونوئيد موتور استارت  

  kwبا دنده هاي كاهنده ٣/٠
 

ترمزها 
 

ترمز تر ( روعني ) كه بصورت تقويت شده روي شفت هاي ديفرانسيل در ترمزهاي پايي مستقل ، استاندارد 
 TM190 و TM175 تراكتورهاي مدل

 (4WD اختياري براي ) ترمزهاي تر (روغني) در هر توپي ترمز جلو
نرمزهاي تر روي توپي شفت پينيون ترمز پاركينگ 

 
 

فرمان گيري  

 

هيدروستاتيك با قابليت زاويه گيري و ميل فرمان تلسكوپي نوع 
 4WD اختياري فرمان پيشرفته

اختياري اكسل جلوي  4WD با تعليق 
تقارب به درون چرخهاي 

 4WD جلو براي
ميليمتر  

اينچ  
 ٠/١٣ - ٠
 ٠/٥ - ٠

  ٩ - ٣
 ٠/٣٥ - ٠/١١

تقارب به درون چرخهاي 
 4WD جلو براي

ميليمتر  
اينچ 

 ٦ - ٠
 ٠/٢٥ - ٠

 
 

حداكثر زاويه كاري  

 

٣٠ درجه زاويه انتهايي جلو تا  
٣٥ درجه زاويه انتهايي عقب تا 
٤٠ درجه زاويه جانبي راست تا 

٤٠ درجه زاويه انتهايي جلو 
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 ١١-٨

 
TM120 TM130 TM140 TM155 TM175 TM190 محورتوان ده PTO جلو 

   اختياري    P.T.O مستقل ، تك سرعته 
 

دور  P.T.O  @ دور موتور 
      

 rev/min موتور  @    rev/min  ٢١٠٠   ١٠٠٠   
 

 P.T.O عقب 

      

 P.T.O مستقل ، دو سرعته 

 ( غير قابل جابجايي) 
 

  
استاندارد (فقط آمريكاي شمالي ) 

  

 P.T.O مستقل ، سه سرعته 

 (قابل جابجايي) 
  

اختياري (بجز آمريكاي شمالي ) 
  

 
دور  P.T.O  @ دور موتور 

      

 rev/min موتور  @    rev/min  ١٩٧٠   ٥٤٠   
 rev/min موتور  @    rev/min  E ١٥٤٦   ٥٤٠   
 rev/min موتور  @    rev/min  ٢١٢٠   ١٠٠٠   

 
 P.T.O  سه سرعته  

(قابل جابجايي بجز آمريكاي شمالي ) 

 
اختياري 

 
اختياري 

 
اختياري 

 
اختياري 

 
 n/a

 
 n/a

 
دور شفت  P.T.O نسبت به دور چرخ در گيربكس با فرمان شاتل 

 rev/min دور چرخ  @    rev/min  ١٣/٩ ١٣/٩ ١٣/٩ ٥٤٠ n/a n/a n/a

 rev/min دور چرخ  @    rev/min  ١٧/٦ ١٧/٦ ١٧/٦ ٧٥٠ n/a n/a n/a

 rev/min دور چرخ  @    rev/min  ٢٣/٨ ٢٣/٨ ٢٣/٨ ١٠٠٠ n/a n/a n/a

 
دور شفت  P.T.O نسبت به دور چرخ در گيربكس دو مرحله اي و با دامنه تغيير و قدرتي 

 rev/min دور چرخ  @    rev/min  ١٤/٤ ١٤/٤ ١٣/٩ ١٣/٩ ٥٤٠ n/a n/a

 rev/min دور چرخ  @    rev/min  ١٨/٤ ١٨/٤ ١٧/٦ ١٧/٦ ٧٥٠ n/a n/a

 rev/min دور چرخ  @    rev/min  ٢٤/٨ ٢٤/٨ ٢٣/٨ ٢٣/٨ ١٠٠٠ n/a n/a
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TM120 TM130 TM140 TM155 TM175 TM190 ظرفيت هاي سيال 

٣٩٨ ٢٥٨ Liters تانك سوخت 
  U.S. gal. ١٠٥ ٧٥/٢
        

٢٦/٠ ٢٦/٠ ٢٦/٠ ٢٥/٥ ٢٥/٥ ٢٥/٥ Liters سيستم خنك كننده 
  U.S. gal. ٦/٩ ٦/٩ ٦/٩ ٦/٧ ٦/٧ ٦/٧
        

١٩/٠ Liters روغن موتور 
٢٠/٠ .U.S. gal (با فيلتر) 

        
 4WD چهار چرخ محرك Liters ٢/١٥ ٢/١٥ ٢/١٥ ١/٧ ١/٧ ١/٧

٢/٣ ٢/٣ ٢/٣ ١/٨ ١/٨ ١/٨ .U.S. gal ( توپي هاي جلو ) 
       ( مقدار فقط براي يك توپي ) 

        
 4WD چهار چرخ محرك Liters ١٤/٠ ١٤/٠ ١٤/٠ ٩/٠ ٩/٠ ٩/٠

١٤/٨ ١٤/٨ ١٤/٨ ٩/٥ ٩/٥ ٩/٥ .U.S. gal ( پوسته ديفرانسيال ) 
        

       گيربكس / اكسل عقب 
n/a n/a n/a ٦٥/٠ ٦٥/٠ ٦٥/٠ Liters و سيستم هيدروليك 

n/a n/a n/a ١٧/٢ ١٧/٢ ١٧/٢ .U.S. gal فرمان گيربكس توسط شاتل  

       با سيستم هيدروليك مركز باز 
        

       گيربكس / اكسل عقب 
n/a n/a n/a ٧٣/٠ ٧٣/٠ ٧٣/٠ Liters و سيستم هيدروليك 

n/a n/a n/a ١٩/٣ ١٩/٣ ١٩/٣ .U.S. gal گيربكس دو مرحله اي با 

       سيستم هيدروليك مركز بسته
        

       گيربكس / اكسل عقب 
n/a n/a ٩٠/٠ ٩٠/٠ ٩٠/٠ ٩٠/٠ Liters و سيستم هيدروليك 

n/a n/a ١٩/٣ ١٩/٣ ١٩/٣ ١٩/٣ .U.S. gal گيربكس با دامنه تغيير با 

       سيستم هيدروليك مركز بسته
        

       گيربكس / اكسل عقب 
١٠٠/٠ ١٠٠/٠ ٩٠/٠ Liters n/a n/a n/a و سيستم هيدروليك 

٢٦/٤ ٢٦/٤ ٢٣/٨ U.S. gal. n/a n/a n/a گيربكس قدرتي با  
       سيستم هيدروليك مركز بسته
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ــه از تجـهيزات هيدروليكـي كنـترل از راه دور اسـتفاده  اندازه گيري سطح روغن در اكسل عقب ، هنگامي ك

ميشود. 
 

ــه تراكتـور را در محلـي مسـطح و تـراز  هنگامي كه ميخواهيد سطح روغن در اكسل عقب را اندازه گيري نماييد ، ابتدا اطمينان حاصل كنيد ك
مستقر كرده ايد . اندازه قابل قبول روغن در اكسل هنگامي است كه روغن روي سيخ روغن تا محل عالمت گذاري شده باشد . اما هنگــامي كـه 
ــل ، بطـور جـدي سـطح  روي شيرهاي كنترل از راه دور تجهيزات اضافي ميبنديد ، كامال بخاطر بسپاريد كه اين تجهيزات با مصرف روغن اكس

روغن اكسل را پايين خواهد برد . در اين صورت خطر آسيب ديدگي در اكسل عقب و اجزاء گيربكس ايجاد خواهد شد .  
هنگامي كه سطح روغن اكسل روي عالمت Maximum گيج قرار ميگيرد ، استفاده از روغن اكسل عقب بــراي تجـهيزات اضـافي بـدون سـرريز 

روغن در اكسل عقب امكان پذير است . 
 

٣٥ Litres ( ٣٧/٠ .u.s qts ) استفاده از تجهيزات در وضعيت ثابت در سطح تراز 
  

استفاده از تجهيزات در هنگام رانندگي در شرايط عادي 
 ( در يك ميدان مسطح ) فقط در فواصل كوتاه 

 ( u.s qts. ٢١/١ ) Litres ٢٠

  
١٠ Litres ( ١٠/٦ .u.s qts ) استفاده در شرايطي غير از شرايط باال ، در فواصل طوالني 

 
بالعكس ، حداكثر روغني كه ممكن است در اكسل عقب سرريز شود چنانكه از سطح  FULL فراتر رود ، ٤ ليتر يا ٤/٢  .U.S. qts ميباشــد . بـا 

سرريز اين مقدار روغن ، مقدار روغني كه ميتوان به جدول باال اضافه كرد همان ٤ ليتر يا ٤/٢ .U.S. qts ميباشد . 
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1 213 (289) 275 (373) 547 (742) 708 (960) 773 (1048) 1000 (1356) 386 (523) 545 (739) 1
7/8 142 (193) 183 (248) 365 (495) 473 (641) 515 (698) 667 (904) 258 (350) 364 (494) 7/8
3/4 146 (198) 189 (256) 226 (306) 293 (397) 319 (432) 413 (560) 160 (217) 226 (306) 3/4
5/8 83 (112) 107 (145) 128 (174) 165 (224) 180 (244) 233 (316) 90 (122) 127 (172) 5/8

9/16 60 (81) 77 (104) 92 (125) 120 (163) 130 (176) 169 (229) 65 (88) 92 (125) 9/16
1/2 42 (57) 54 (73) 64 (87) 83 (113) 91 (123) 117 (159) 45 (61) 64 (88) 1/2
7/16 27 (37) 35 (47) 42 (57) 54 (73) 59 (80) 77 (104) 30 (41) 42 (57) 7/16

3/8 17 (23) 22 (30) 26 (35) 34 (46) 37 (50) 48 (65) 19 (26) 26 (35) 3/8
5/16 115* (13) 149* (17) 178* (20) 229* (26) 250* (28) 324* (37) 125* (14) 176* (20) 5/16
1/4 55* (6.2) 72* (8.1) 86* (9.7) 112* (13) 121* (14) 157* (18) 61* (6.9) 86* (9.8) 1/4

  

 
 سفت کردن پیچهاگشتاورهای 

 برای سوار کردن اجزاء تراکتور)  متر –نیوتون ( ند پاو-بر حسب فوت
  اینچیهای و مهرهپیچ 

 اندازه های رایج

SAE  2 درجه 

بدون روکش 
یا روکش 
 نقره ای

 دار روکش
W/ZnCr 
 طالیی

SAE 5 درجه

بدون روکش 
یا روکش 
 نقره ای

 دار روکش
W/ZnCr 
 طالیی

SAE 8 درجه

بدون روکش 
یا روکش 
 نقره ای

 دار روکش
W/ZnCr 
 طالیی

 مهره قفلی

 اندازه های رایج

 پوند-بر حسب اینچ (*)اندازه گشتاورهای ستاره دار: توجه 
مشخصات

 پیچ و مهره های چند گوش

SAE  2 درجه SAE  5 درجه SAE  8 درجه

مهره های معمولی SAE  5 درجه 
  گوش8مهره 

SAE  8 درجه 
   گوش8مهره 

قفلیمهره

 مشخص کننده درجه
  بدون شیار Aدرجه 

  با یک شیار محیطی Bدرجه 
  شیار محیطیدو با  Cدرجه 

 مشخص کننده درجه
 عالمت بدون  Aدرجه 

 Bحرف حک شده  با  Bدرجه 
 Cحرف حک شده  با  Cدرجه 

 مشخص کننده درجه
 عالمت بدون  Aدرجه 
 سه عالمت با  Bدرجه 
 شش عالمت با  Cدرجه 

 وجود عالمتها در گوشه ها 
 اجباری نیست

 

 GR.B GR.C 
w/GR5 w/GR8 
BOLT BOLT
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 CL.8
 W/CL8.8
 BOLT

M4 15* (1.7) 19* (2.2) 23* (2.6) 30* (3.4) 33* (3.7) 42* (4.8) 16* (1.8)

M6 51* (5.8) 67* (7.6) 79* (8.9) 102* (12) 115* (13) 150* (17) 56* (6.3)

M8 124* (14) 159* (18) 195* (22) 248* (28) 274* (31) 354* (40) 133* (15)

M10 21 (28) 27 (36) 32 (43) 41 (56) 45 (61) 58 (79) 22 (30)

M12 36 (49) 46 (63) 55 (75) 72 (97) 79 (107) 102 (138) 39 (53)

M16 89 (121) 117 (158) 137 (186) 177 (240) 196 (266) 254 (344) 97 (131)

M20 175 (237) 226 (307) 277 (375) 358 (485) 383 (519) 495 (671) 195 (265)

M24 303 (411) 392 (531) 478 (648) 619 (839) 662 (897) 855 (1160) 338 (458)

 

 
 

 سفت کردن پیچهاگشتاورهای 
 برای سوار کردن اجزاء تراکتور)  متر –نیوتون ( ند پاو-بر حسب فوت

 متریک های و مهرهپیچ 

 5.8کالس 

بدون روکش  دار روکش
W/ZnCr 

 اندازه های رایج

 8.8کالس

بدون روکش  دار روکش
W/ZnCr 

 10.9کالس

بدون روکش  دار روکش
W/ZnCr 

 مهره قفلی

مشخصات پوند-بر حسب اینچ (*)اندازه گشتاورهای ستاره دار: توجه 
  گوش 8پیچ و مهره های 

  به باال 5.6از کالس 

مشخصات سازنده

حک شدهمشخصات
  و مهره قفلی گوش 8مهره

  به باال 05از کالس 
مشخصات سازنده

تنظیمعالمت حک شدهمشخصات 
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يادداشت : 
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بازرسي  و تنظيم مورد نياز (كپي نمايندگي) 

 
بازرسي  هاي درحالت ايستايي دستگاه 

١. باد الستيك ها و وضعيت الستيك ها. 
٢.  سطح مايع خنك كننده در رادياتور و وزن مخصوص آن 

 ( 16?C( 60? F)1.083-1.071 در)
٣. بازرسي  پولي تسمه پروانه  

٤.  بازرسي /تنظيم كشيدگي تسمه پروانه كمپرسور                  
( فقط ترمز هاي هوايي يدك كش ) 

٥.  تعويض روغن و فيلتر روغن. 
٦.  تعويض فيلتر هيدروليك گيربكس. 

٧.  بازرسي  سطح روغن گيربكس / اكسل عقب.  
 .(4WD) ٨.  بازرسي  سطح روغن اكسل ديفرانسيل جلو

 .(4WD) ٩.  بازرسي  سطح روغن توپي اكسل جلو
١٠.بازرسي  سطح روغن سيلندر اصلي ترمز.                     

١١. بازرسي  سطح روغن سيلندر اصلي كالچ. 
( فقط براي گيربكس هاي با تعويض دنده توسط شاتل ). 

١٢. بازرسي  وضعيت قرارگير پدال ترمز. 
١٣.تنظيم سيم ترمز دستي. 

١٤.بازرسي  ميزان سفتي پيچ ها و مهره هاي قفلي اتصال چرخ 
به شاسي. 

١٥.بازرسي  ميزان سفتي پيچ ها اتصال ديسك چرخ به توپي 
١٦.بازرسي  ميزان سفتي پيچهاي اتصال وزنه تعادل. 

 .(4WD/2WD) ١٧.بازرسي  پيچ هاي سگدست
١٨.سطح سوخت. 

 .(2WD) ١٩.گريسكاري برينگ هاي چرخ هاي جلو
٢٠.روغنكاري تمامي مغزي هاي گريسخور. 

٢١.تميز كردن المنت فيلتر هوا و بازرسي  اتصاالت شلنگهاي 
هوا. 

 

بازرسي  نقاط ايمني  
١. بازرسي  سفتي پيچ هاي مربوط به اتاقك راننده. 

٢. بازرسي  عملكرد سوييچ هاي استارت. 
                 P.T.O ٣. بازرسي  سوييچ پيوست كننده عملكرد

(دردستگاه هايي كه وجود دارد). 
بازرسي  هاي حين كار دستگاه 

تمامي اينگونه بازرسي  ها بايد دروضعيتي صورت گيرد كه 
تراكتور به درجه حرارت نرمال كار رسيده باشد 

١. بازرسي  وضعيت چراغها و تجهيزات. 
٢.  بازرسي  آب پاش شيشه و برف پاك كن ها. 

٣.  نشتي روغن و ساير سيال هاي درون سيستم دستگاه. 
٤.  حداكثر دور بي باري و دور آرام موتور و تنظيم آن و 

همچنين، خفه كن موتور. 
 P.T.O ٥.  عملكرد

٦. بازرسي  عملكرد كنترل ها .                                           
بازرسي  كنترل دبي روغن .                                            

بازرسي  عملكرد شير كنترل از راه دور. 
٧. تنظيم سوييچ قطع پدال كالچ گيربكس. 

بازرسي  هاي وضعيت عملكرد دستگاه 
١.عملكرد موتور شامل عملكرد خفه كن و گاورنر. 

٢. گيربكس، شامل كالچ. 
٣.كنترل فرمان. 

٤.درگيري و خالص شدن قفل ديفرانسيل. 
٥.عملكرد ترمز. 

٦.تمامي تجهيزات اختياري و ملحقات. 
 

سرويس انجام شده است بوسيله : 
شماره مدل تراكتور ………………………….    شماره سريال تراكتور……………………….. 

 
محل امضاي مالك تراكتور:…………………… تاريخ :……………….. محل امضاي نمايندگي:………. 
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بازرسي  و تنظيم مورد نياز (كپي مالك) 

 
بازرسي  هاي درحالت ايستايي دستگاه 

١. باد الستيك ها و وضعيت الستيك ها. 
٢.  سطح مايع خنك كننده در رادياتور و وزن مخصوص آن 

 ( 16?C( 60? F)1.083-1.071 در)
٣. بازرسي  پولي تسمه پروانه  

٤.  بازرسي /تنظيم كشيدگي تسمه پروانه كمپرسور                  
( فقط ترمز هاي هوايي يدك كش ) 

٥.  تعويض روغن و فيلتر روغن. 
٦.  تعويض فيلتر هيدروليك گيربكس. 

٧.  بازرسي  سطح روغن گيربكس / اكسل عقب.  
 .(4WD) ٨.  بازرسي  سطح روغن اكسل ديفرانسيل جلو

 .(4WD) ٩.  بازرسي  سطح روغن توپي اكسل جلو
١٠.بازرسي  سطح روغن سيلندر اصلي ترمز.                     

١١. بازرسي  سطح روغن سيلندر اصلي كالچ. 
( فقط براي گيربكس هاي با تعويض دنده توسط شاتل ). 

١٢. بازرسي  وضعيت قرارگير پدال ترمز. 
١٣.تنظيم سيم ترمز دستي. 

١٤.بازرسي  ميزان سفتي پيچ ها و مهره هاي قفلي اتصال چرخ 
به شاسي. 

١٥.بازرسي  ميزان سفتي پيچ ها اتصال ديسك چرخ به توپي 
١٦.بازرسي  ميزان سفتي پيچهاي اتصال وزنه تعادل. 

 .(4WD/2WD) ١٧.بازرسي  پيچ هاي سگدست
١٨.سطح سوخت. 

 .(2WD) ١٩.گريسكاري برينگ هاي چرخ هاي جلو
٢٠.روغنكاري تمامي مغزي هاي گريسخور. 

٢١.تميز كردن المنت فيلتر هوا و بازرسي  اتصاالت شلنگهاي 
هوا. 

 

بازرسي  نقاط ايمني  
١. بازرسي  سفتي پيچ هاي مربوط به اتاقك راننده. 

٢. بازرسي  عملكرد سوييچ هاي استارت. 
                 P.T.O ٣. بازرسي  سوييچ پيوست كننده عملكرد

(دردستگاه هايي كه وجود دارد). 
بازرسي  هاي حين كار دستگاه 

تمامي اينگونه بازرسي  ها بايد دروضعيتي صورت گيرد كه 
تراكتور به درجه حرارت نرمال كار رسيده باشد 

١. بازرسي  وضعيت چراغها و تجهيزات. 
٢.  بازرسي  آب پاش شيشه و برف پاك كن ها. 

٣.  نشتي روغن و ساير سيال هاي درون سيستم دستگاه. 
٤.  حداكثر دور بي باري و دور آرام موتور و تنظيم آن و 

همچنين، خفه كن موتور. 
 P.T.O ٥.  عملكرد

٦. بازرسي  عملكرد كنترل ها .                                           
بازرسي  كنترل دبي روغن .                                            

بازرسي  عملكرد شير كنترل از راه دور. 
٧. تنظيم سوييچ قطع پدال كالچ گيربكس. 

بازرسي  هاي وضعيت عملكرد دستگاه 
١.عملكرد موتور شامل عملكرد خفه كن و گاورنر. 

٢. گيربكس، شامل كالچ. 
٣.كنترل فرمان. 

٤.درگيري و خالص شدن قفل ديفرانسيل. 
٥.عملكرد ترمز. 

٦.تمامي تجهيزات اختياري و ملحقات. 
 

سرويس انجام شده است بوسيله : 
شماره مدل تراكتور ………………………….    شماره سريال تراكتور……………………….. 

 
محل امضاي مالك تراكتور:…………………… تاريخ :……………….. محل امضاي نمايندگي:………. 
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الف
Tractor dimensions , ابعاد تراکتور  78-2+8-4
Cab, اتاقک راننده  75-10
Flexible link ends  اتصال انتهایی قابل انعطاف 73-87
Three point linkage-  , اتصال سه نقطه ای 78-9
Three point linkage-  , اتصال سه نقطه ای 73-82
Three point linkage-  , اتصال سه نقطه ای  75-9
Connecting single acting cylinders - اتصال سیلندرهای تک  کاره  ,  73-67
Connecting single acting cylinders - اتصال سیلندرهای تک  کاره  ,  73-47
Connecting single acting cylinders - اتصال سیلندرهای تک کاره  ,  73-74
Connecting double acting cylinders -  , اتصال سیلندرهای دو کار  73-46
Connecting double acting cylinders -  , اتصال سیلندرهای دو کاره  73-66
connecting double acting cylinders -  , اتصال سیلندرهای دوتایی  73-74
connecting remote cylinders  , اتصال سیلندرهای کنترل از راه دور 73-65
connecting remote cylinders  , اتصال سیلندرهای کنترل از راه دور  73-73
connecting remote cylinders  , اتصال سیلندرهای کنترل از راه دور  73-44
Linkage float , اتصال شناور 73-85
Top link bracket  , اتصال قاب باالیی 73-87
Starting the engine  , استارت کردن موتور 73-4
Starting the tractor with jump leads     , استارت کردن موتور توسط   73-8
Using remote hydraulic equipment   , استفاده از تجهیزات هیدرولیکی از راه دور 73-43+3-64+8-13
General information , اطالعات عمومی   74-1
General Information , اطالعات عمومی    73-16
Cab general information    اطالعات عمومی در مورد اتاقک راننده 72-6
General information and safety   , اطالعات عمومی و موارد ایمنی  71-1
Vehicle weight information  , اطالعات مربوط به وزن تراکتور 71-4
Calibration numbers   اعداد کالیبراسیون 72-47
Front axle four wheel drive -   , اکسل جلو - چهار چرخ محرک  73-103
Rear axle , اکسل عقب  73-107
Bar type rear axle   , اکسل میله ای  73-110
Vehicle storage , انبار کردن تراکتور 76-1
Main gear shift lever   اهرم اصلی تعویض دنده 72-61
Shuttle lever   اهرم گیربکس فرمان مکانیکی 72-62
Dynamic front fenders    اهرم گیربکس فرمان مکانیکی 73-100
Range lever  اهرم گیربکس محدوده ای 72-61
Shuttle lever , اهرم گیربکس مکانیکی  72-81
Shuttle lever , اهرم گیربکس مکانیکی  72-69
Control levers , اهرم های کنترل 73-69
Safety, ایمنی  71-1
Safety cab , ایمنی اتاقک راننده 71-11
Audible alarm  آژیر 72-36
Wheel sleep alarm  , آژیر لغزش چرخ 72-50
Sun visor , آفتابگیر 72-10
Bar type rear axle   آکسل عقب میله ای 73-109
Flange type axle  , آکسل فالنجی  73-105
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Area Accumulator , آکوماالتور سطح  72-49
External rear view mirrors    آیینه های بغل 72-9

ب
Dual command , با فرمان برقی - مکانیکی  75-6
Range and power command   , با فرمان محدوده ای وتمام اتوماتیک  75-5
Shuttle command , با فرمان مکانیکی 75-7
Tyre pressure and permissble loads    , باد تایر و فشار قابل قبول آن  73-123
Tyre inflation , باد کردن الستیک  73-122
Playback a programme  , باز اجرای یک برنامه  73-81
Check tyre pressure  . بازدید باد الستیک ها 74-27
Check engine drive belts   , بازدید تسمه پروانه موتور 74-33
Check cab mounting hardware   , بازدید سخت افزارهای نصب شده در اتاقک  74-34
Check battery electrolyte level   , بازدید سطح الکترولیت باتری  74-30
Check brake fluid levels   بازدید سطح روغن ترمز 74-12
Check clutch fluid levels   بازدید سطح روغن کالچ 74-13
Check transmisson oil level   , بازدید سطح روغن گیربکس 74-32
Check engine coolant levels   بازدید سطح مایع خنک کننده موتور 74-11
Check windscreen wash reservoir    بازدید مخزن آب شیشه شوی 74-14
Check front and rear wheel nuts      .بازدید مهره های چرخ های جلو و عقب 74-26
Check battery condition   بازدید وضعیت باتری 74-44
Check 4WD axle oil, W4WD بازدیدروغن اکسل 74-31
Pre operation checks-  , بازدیدهای قبل از رانندگی  73-36
Pre operation checks-  , بازدیدهای قبل از رانندگی  73-2
Headland turn sequencing  , باالبر اتوماتیک ادوات 73-78
Ballasting and tyres  باالنس کردن تایرها 73-115
Safety decals , برچسبهای ایمنی 71-12
First 50 hkour service sheets, برگه های سرویس 50 ساعت اول 
Lever programming , برنامه ریزی اهرم ها 73-70
Programming the tractor  , برنامه ریزی تراکتور 
Programming reverse gear ratios   , برنامه ریزی نسبت دنده های، دنده عقب 72-73
Programming reverse gear ratios   , برنامه ریزی نسبت دنده های، دنده عقب  72-89
Programming next service due reminder    " برنامه ریزی " یادآوری کننده سرویس بعدی 72-44
Implement monitor mounting  , بکار انداختن کلید های کنترل  72-16+2-17
Go to mode  , بکار بردن مودها  72-88
Towing the tractor  , بکسل تراکتور 73-3
Drawbars and towing attachments   بکسل ثابت و تجهیزات بکسل 77-17
To the owner  , به مالک 73-87
Ecology and the environment       بوم شناسی و محیط زیست 71-5

پ
Front P T O and power lift . .    , P.T.O  جلو و نیروی باالبر پ 73-28
Analogue and Analogue digital instrument panel  / پانل تجهیزات آنالوگ و آنالوگ / دیجیتال    72-29
Electronic instrument panel  پانل نمایشگر دیجیتال 72-35
Tractor performance monitor  , پایش عملکرد تراکتور 72-48
Performance monitor , پایش کارآیی تراکتور 72-51
Clutch inching pedal/ پدال اینچی/ پدال کالچ    72-25
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Clutch inching pedal/  , پدال اینچی/ پدال کالچ   72-70
Foot brakes , پدال ترمز 72-25
Foot throttle , پدال گاز 72-24
Control pod پوسته کنترل 73-51
Ground drive P T O  . . P.T.O ی نیروی گیرنده  از چرخها پی 73-27

ت
Walterscheid automatic stablisers  تثبت کننده های خودکار والترشاید 77-14
Telescopic stablisers , تثبیت کننده های تلسکوپی 73-88
Sway block stablisers   تثبیت کننده های لغزان 77-15
Accessories تجهیزات   77-1
Attaching equipment , تجهیزات الحاقی 73-82
Attaching equipment , تجهیزات الحاقی  73-13
Electrical eqipment , تجهیزات الکتریکی  78-10
Continuous flow hydraulic equipment   , تجهیزات هیدرولیکی با جریان پیوسته 73-75
Continuous flow hydraulic equipment   , تجهیزات هیدرولیکی با جریان پیوسته 73-67
Continuous flow hydraulic equipment   , تجهیزات هیدرولیکی با جریان پیوسته 73-48
Drain fuel system water separator    , تخلیه آب سیستم سوخت رسانی  74-13
Drain remote valve bottles   .تخلیه بطری های شیرکنترل از راه دور 74-27
Relieving system pressure  , تخلیه فشار سیستم   73-73
Drain air brake reservoir s   ( ) تخلیه هوای مخزن ( های ) ترمز   74-15
Drain and refill the cooling system     تخلیه و پرکردن سیستم خنک کننده 74-45
Area per hour forecaster   , تخمین زن سطح شخم شده در ساعت 72-48
Tractor, تراکتور 71-6
Hand brake , ترمزدستی  72-24
Brakes, ترمزها 75-10
Brakes, ترمزها 78-10
Air operated trailer brakes   ترمزهای بادی تریلر 77-7+7-10
Hydraulic trailer brakes  ترمزهای هیدرولیکی تریلر 77-5+7-6
Thermostat, ترموستات  73-4
Standard air suspension seat   , تعلیق هوایی - استاندارد  72-18
Deluxe air suspension seat   , تعلیق هوایی - دولوکس  72-20
Change engine air intake connections    , تعویض اتصاالت مانیفولد های موتور. 74-37
Change air cleaner outer element    , تعویض المنت بیرونی فیلتر هوا. 74-37
Change the air cleaner inner element      تعویض المنت داخلی  فیلتر هوا 74-50
Changefuel filter element  , تعویض المنت فیلتر سوخت . 74-38
Change crankcase breather element   , تعویض المنت هواکش کارتر. 74-39
Change 4WD hub oil, W4WD تعویض روغن توپی 74-43
Change 4WD differential oil, W4WD تعویض روغن دیفرنسیال 74-42
Change transmission oil and filters     , تعویض روغن و فیلترروغن گیربکس. 74-41
Change engine oil and filter    , تعویض روغن و فیلترروغن موتور. 74-28
Changing the shaft  , تعویض شفت  73-25
Change transmission oil filters    , تعویض فیلترروغن گیربکس. 74-36
Change cab air filters    , تعویض فیلترهوای اتاقک راننده . 74-40
Converting from double to single acting    - , تغییر وضعیت از سیلندر دو کاره هیدرولیکی به سیلندر تک کاره  73-45
Cleaning the tractor    تمیز کردن تراکتور 71-1
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Cleaning the cab interior     تمیز کردن داخل اتاقک راننده 72-17
Clean radiator and cooler cores     .تمیز کردن لوله های رادیاتور و کولر 74-16
Clean cab air filters   .تمیز کردنفیلترهای هوا ی اتاقک راننده 74-17
Clean and reset fuel injectors    تمیزکردن و تنظیم انژکتورهای سوخت 74-51
Top link adjustment  , تنظیم اتصال باالیی 73-84
Steering coloumn adjustment  , تنظیم پایه  فرمان  73-8
Adjust parking brake  , تنظیم ترمز پارکینگ. 74-35
Lift rod adjustment  , تنظیم جک باالبر 73-85
Headlight worklamp adjustment/  , تنظیم چراغ های جلو / نورافکن ها 74-69
Front wheel track adjustment   , تنظیم چرخ جلو 73-90
Rear wheel track adjustment   , تنظیم چرخ عقب تریلر 73-105
Adjust engine idle speed   , تنظیم دور بی باری موتور 74-65
Bulb replacement , تنظیم سیستم تعلیق اتاقک راننده  74-67
Adjust brake pedal latching   , تنظیم ضامن پدال ترمز 74-65
Set implement width  , تنظیم عملکرد در عرض   72-52
Adjust automatic pick up hitch  -  , تنظیم قالب باالبرنده اتوماتیک  74-66
Set area preset  , تنظیم مقداراولیه سطح  72-53
Set wheel slip alarm point    , تنظیم نقطه آژیر لغزش چرخ  72-53
Hydraulic adjust , تنظیم هیدرولیک 73-86
Hydraulec adjust , تنظیم هیدرولیک 73-86
Set Metric imperial units /  , تنظیم واحدهای متریک / انگلیسی 72-54
Pre operation setting- تنظیمات قبل از رانندگی      73-54
Description, توضیحات  73-12
Description, توضیحات  73-62

ث
Recording a programme  , ثبت یک برنامه  73-80

ج
Lubrication and maintanance chart   , جدول روغنکاری و نگهداری  74-6
Ground speed charts  , جدول سرعت خطی چرخ 72-58
Ground speed chart   جدول سرعت خطی چرخ 72-62
Ground speed decads  , جدول سرعت خطی چرخ  72-76
Ground speed chart  , جدول سرعت خطی چرخ ها  72-93
Ballast charts جدول وزنه تعادل 73-121
Storage box  جعبه نگهداری لوازم 72-14
Operators manual storage  , جعبه نگهداری لوازم راننده  71-1

چ
Malfunction warning light     چراغ اخطار وقوع عیب 72-34
Auxilary headlights  چراغ جلو اضافی 77-4
Interior light , چراغ داخل اتاقک 72-10
Console light , چراغ کنسول 72-10
Rotate beacon  چراغ گردان 77-2
Indicator and warning lamps   چراغ نشانگر و اخطار 72-36
Indicator and warning light     چراغ نشانگر و اخطار 72-30
Dual wheels چرخهای عقب دوتایی 73-114
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Four wheel drive  , چهار چرخ محرک 73-101
Four wheel drive  چهار چرخ محرک 73-97

ح
Maximum operating angle  , حداکثر زاویه کاری  78-10
Protecting the tractor electrical system    , حفاظت از سیستم الکتریکی تراکتور 74-76

خ
Stopping the engine  , خاموش کردن موتور 73-8
Automatic engine shut down   خفه کن اتوماتیک موتور 77-2

د
Proofmeter دستگاه ثبت  72-29
Door handles   دستگیره درها 72-6
Main gear lever  , دسته دنده اصلی  72-56
Range lever , دسته دنده گیربکس محدوده ای  72-56
Shuttle lever , دسته دنده گیربکس مکانیکی  72-57
Swiveling air vent  , دکمه هواکش گردان 72-13
Engine coolant temprature   دمای مایع خنک کننده موتور 72-39
Creeper gears , دنده های خزشی 72-57
Driving the tractor  , دنده های خزشی  72-75
Two wheel drive  , دو چرخ محرک 73-95+3-96
Two speed shiftable - دو دنده - قابل تعویض ,  73-19
Two speed with interchangable shaafts -    , دو دنده با قابلیت تعویض بجای یکدیگر 73-17

ر
Radio cassette player/  , رادیو و ضبط صوت 72-13
Running in procedure  , راندن  73-2
Driving the tractor  , راندن تراکتور 72-82
Ground speed chart  , راندن تراکتور 72-70
Driving the tractor  , راندن تراکتور 71-7
Operation, رانندگی  73-33
Manual operation , رانندگی با گیربکس مکانیکی  73-70
Four wheel drive operation    رانندگی در وضعیت چهار چرخ محرک 72-102
 Position control operation, رانندگی در وضعیت شناور 73-37
Programmable operation , رانندگی قابل برنامه ریزی 73-71
Lubricants and coolants  , روانکارها و مایع های خنک کننده  74-7
Additional oil supply for remote services      روغن اضافی برای سرویس های از راه دور 73-77
Lubricate front suspension cylender   , روغنکاری سیلندر سیستم تعلیق جلو 74-32
Lubrication and maintanance  , روغنکاری و نگهداری  74-1
Fixed rim , رینگ ثابت  73-112

ز
Safty chain زنجیر ایمنی 77-21

س
Digital clock  ساعت دیجیتالی 72-14
Engine hourmeter  ساعت سنج موتور 72-41
First 50 hkour service, سرویس 50 ساعت اول  71-1

 ضمیمه - 10بخش 

 5-10

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


First 50 hour service, سرویس 50 ساعت اول  74-2
Servicing the tractor  , سرویس تراکتور 71-6
Service air cleaner  , سرویس فیلتر هوا 74-8
Every 10 hours of operation سرویس هر 10 ساعت کار 74-14
Every 1200 hours or 12 months of operation, سرویس هر1200 ساعت یا 12 ماه کار 74-40
Every 1200 hours or 12 months of operation, سرویس هر1200 ساعت یا 12 ماه کار 74-45
Every 1800 hours of operation, سرویس هر1800 ساعت کار 74-51
Every 300 hours of operation, سرویس هر300 ساعت کار 74-28
Every 50 hours of operation سرویس هر50 ساعت کار 74-16
Every 600 hours of operation, سرویس هر600 ساعت کار 74-36
Three speed shiftable - سه دنده - قابل تعویض ,  73-22
Diesel fuel , سوخت دیزل 71-11
Fuelling tractor , سوخت گیری تراکتور 74-2
Additional 40 amp socket سوکت 40 آمپری اضافی   77-4
Auxilary electrical power socket     سوکت های اضافی برق دستگاه 72-15+2-16
Key start switch  , سوییچ استارت  72-27+3-4
Horn switch , سوییچ بوق  72-28
Isolator switch  سوییچ جدا کننده 73-69
Hazard warning lights switch   , سوییچ چراغهای خطر  72-27
Multi function switch-  , سوییچ چند منظوره 72-27
Fuel level geuge    سیخ سنجش سطح روغن 72-29
Electricl system , سیستم  الکتریکی  75-11
Front axle suspension  , سیستم تعلیق اکسل جلو  73-102
Front axle suspensin  سیستم تعلیق آکسل جلو 73-116
Cooling system , سیستم خنک کننده  78-8
Fuel system , سیستم سوخت رسانی  78-7
Hydraulic system , سیستم هیدرولیک 78-9
Automatic engine shut down   , سیستم خاموش کن اتوماتیک موتور 72-76

ش
Driveline serial number  , شماره سریال  71-3
Cab serial number  , شماره سریال اتاقک راننده 71-4
Tractor serial number  , شماره سریال تراکتور 71-2
Engine serial number  , شماره سریال موتور 71-3
Heater shut off valve - شیر خاموش کن هیتر  72-12
Loader control valve joystick   ( ) شیر کنترل بار ( دسته کنترل) 77-29
Remote valves open center type  -   , شیرکنترل از راه دور - از نوع مرکز باز 73-42
Remopte valves electro hydraulic type - -  , شیرهای قابل کنترل از راه دور از نوع الکترو هیدرولیکی 73-69
Mid mounted remote valves-   , شیرهای کنترل از راه دور  73-29
Remote valves load sensing type  -   , شیرهای کنترل از راه دور با قابلیت احساس بار 73-62

ص
Vehicle identification plate  , صفحه مشخصات فنی خودرو 71-2
Instrument display      صفحه نمایش 73-58
Seats, صندلی راننده  72-18
Instructional seat  صندلی مربی 72-14
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ض
Warranty, ضمانت  71-1

ط
Adustable wheel rim  , طوقه ( رینگ ) قابل تنظیم چرخ 73-111

ظ
Fuel requirements , ظرفیت سوخت  74-3
Fluid capacities , ظرفیت های سیال  78-12

ع
Tyre symbol acting  عالئم الستیکها 73-123+3-124
Joystick operation , عملکرد  73-63
Operating the P T O  . . , PTO عملکرد 71-9
Auto shift function  , عملکرد تعویض دنده اتوماتیک 72-84
Constant engine speed function      عملکرد دور ثابت موتور 73-10
Dual command function  عملکرد فرمان برقی- مکانیکی 72-64
Headlight operation , عملکرد نورافکن ها 72-28
Window operation عملکرد پنجره 72-7
Fault finding , عیب یابی  75-1
System trouble shouting  , عیب یابی سیستم   75-2

ف
Steering, فرمان گیری  78-10
Fuses and relays  , فیوزها ورله ها 74-73

ق
Front power lift  , قدرت باالبری جلو 78-9
Service parts , قطعات سرویس 71-1
Transport lock      قفل 73-59
Dynamic ride control  قفل حمل و نقل و کنترل حرکت دینامیک 73-59
Front Rear differential lock/ قفل دیفرنسیال عقب / جلو    72-98
Front tow hitch  , قالب بکسل جلو 73-119
Rear tow hitch  قالب بکسل عقب 77-22
Automatic pick up hitch   قالب بلند کننده اتوماتیک 77-27
Walterscheid hitch قالب والتر شیلد 77-12

ک
Adaptor cable کابل رابط 77-4
Operating the tractor  , کار کردن با تراکتور 71-8
Operating remote valves and hydraulic lifts simultaneously      , کارکردن توام شیرهای کنترل از راه دور و باالبر هیدرولیکی 73-76
Operating remote valves and hydraulic lifts simultaneously      , کارکردن توام شیرهای کنترل از راه دور و باالبر هیدرولیکی 73-68
Operating remote valves and hydraulic lifts simultaneously      , کارکردن توام شیرهای کنترل از راه دور و باالبر هیدرولیکی 73-49
Calibrate electronic remote valve levers    , کالیبراسیون اهرمهای الکترونیکی شیر کنترل از راه دور  74-64
Ground speed calibration  کالیبراسیون سرعت خطی چرخ 72-45
Cab suspension adjustment  , کالیبراسیون کالچ های بافرمان برقی - مکانیکی  74-53
Calibrate Power Command clutches   , کالیبراسیون کالچ های بافرمان تمام اتوماتیک   74-60
Calibrate Range Command clutches   , کالیبراسیون کالچ های بافرمان محدوده ای    74-57
Calibrate Dual Command clutches   , کالیبراسیون واحد مدیریت الکترونیک   74-62
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Owner's copy , کپی صاحب دستگاه  79-3
Dealer's copy , کپی نمایندگی  79-1
Error codes , کدهای خطا 75-1
Clutch inching pedal/ کالچ اینچی/کالچ پدالی  72-81
Safety decals , کمربند ایمنی 72-23
Fast raise control   کنترل افرازش سریع 73-38
External hdraulic power lift control    , کنترل بیرونی نیروی باالبر هیدرولیکی  73-41
Powershift control , کنترل پاورشیفت  72-80
Powershift control , کنترل پاورشیفت  72-68
Flow control , کنترل جریان  73-34
Flow control , کنترل جریان  73-72
Flow control , کنترل جریان  73-45
Air conditioner temprature control   , کنترل دمای تهویه مطبوع 72-11
Heater temprature control  , کنترل دمای هیتر 72-11
Cab and platform controls    کنترل های اتاقک راننده و 72-2+2-4
External P T O controls . .  , PTO کنترل های بیرونی 73-25
Wipe wash controls/  , کنترل های شیشه شور و برف پاک کن  72-26
Roof mounted control  , کنترل های نصب شده روی سقف 72-10
External hydraulic power lift controls       کنترل های هیدرولیکی باالبر - بیرونی 73-60
Position control operation      کنترل وضعیت رانندگی 73-58
Instrument console , کنسول تجهیزات  72-26
Draft control operation  کار با کنترل جریان 73-55
Draft control operation  , کار با کنترل خیش 73-39
Combined position and draft control    , کار در وضعیت ترکیبی با کنترل خیش 73-40
Electronic draft control  کنترل برقی ادوات 73-50
Emission control decal  کنترل حرکت دینامیک 71-3

گ
Hand throttle , گاز دستی  72-24
Transmisson oil heater  گرمکن روغن گیربکس 77-3
Coolant immersion heater  گرمکن غوطه ور در مایع خنک کننده 77-3
Lubricate grease fittings   .گریسکاری فیتینگ ها 74-19
Transmission options , گزینه های گیربکس  78-8
Engine coolant temprature geuge    گیج دمای مایع خنک کننده موتور 72-29
Transmission, گیربکس 75-5
Power Command transmission  , گیربکس با فرمان تمام اتوماتیک 72-80
Shuttle command transmission  , گیربکس با فرمان مکانیکی 72-56
Creeper gear  گیربکس خزشی 72-61
Creeper gears , گیربکس خزشی 72-92
Dual command transmission  گیربکس فرمان برقی- مکانیکی 73-10
Range command transmission  , گیربگس بافرمان محدوده ای  72-68

ل
Engine valve clearances  , لقی سوپاپ موتور  74-1

م
Changing gear shift threshold   , محدوده تعویض دنده  72-87
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Front power take off  - , محورتوان ده PTO جلو 78-11
Rear power take off  - , محورتوان ده PTO عقب 73-12
Rear power take off  - , محورتوان ده PTO عقب 78-11
Engine power management   مدیریت قدرت موتور 73-9
Specification, مشخصات فنی  78-1
Product identification , مشخصات محصول  71-2
Engine, موتور 75-2
Engine, موتور 78-7
Distance measuring mode  , مود اندازه گیری مسافت  72-54
Exit set up mode   , مود خروج از تنظیم 72-54
Lower link sensing hydraulic system    , میل رابط پایینی سنسور سیستم هیدرولیک  73-36
Swinging drawbars  میل بکسل لغزان 77-17

ن
First 50 houroperation, نخستین 50 ساعت رانندگی  74-1
Wheel sleep indicator  , نشانگر لغزشی چرخ 72-50
Turn indicators , نشانگرهای گردش  72-28
Installation of special weel equipment    , نصب تجهیزات ویژه چرخ 73-103
Additional equipment mounting points    نقاط اضافی اتصال تجهیزات 73-89
Steering stops , نقاط حد فرمان 73-99
Front axle oscilliation stops   , نقطه ایست اکسل ننویی جلو 73-100
Transporting the tractor  نقل و انتقال تراکتور 73-3
Operational notes     نکات مربوط به رانندگی 73-50
Air conditioner maintenance  , نگهداری تهویه مطبوع  74-66
General maintenance , نگهداری عمومی  74-53
HTS symbols , HTS نمادهای 73-79
Malfunction warning symbols  , نمادهای اخطار عیب  72-55
International symbols , نمادهای بین المللی  71-26
Hitch position display  , نمایشکر وضعیت قالب  72-51
LCD display   LCD نمایشگر 72-32
Power take off display -   P.T.O نمایشگر 72-42
Engine speed display  نمایشگر دور موتور 72-42
Upper digital display     نمایشگر دیجیتال باالیی 72-32
Lower digital display     نمایشگر دیجیتال پایینی 72-33
Ground speed display  نمایشگر سرعت خطی چرخ 72-42
Fuel level display  نمایشگر سطح سوخت 72-39
Engine oil pressure display   نمایشگر فشار روغن موتور 72-40
Transmission gear ratio display    نمایشگر نسبت دنده گیربکس 72-43
Battery voltage display   نمایشگر ولتاژ باتری 72-43
Change Metric imperial speed display / نمایشگر تبدیل سرعت متریک/ امپریال   72-33
Bargraph display (LCD ) نمودار ستونی 72-38
Ground speed decal  نمودار سرعت حرکت در دنده های مختلف 72-64
Ground speed decals  , نمودار سرعت حرکت در دنده های مختلف 72-58
Ground speed decals  , نمودار سرعت حرکت در دنده های مختلف 72-93
Front hydraulic power lift   , نیروی باالبر اکسل جلو 73-29
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Safety precautions  , هشدارهای ایمنی  74-1
Safety precautions , هشدارهای ایمنی  71-6
Operating precautions , هشدارهای پیش از رانندگی 73-15
4WD operation precautions  هشدارهای رانندگی در وضعیت چهارچرخ محرک 72-103
Speed matching , هماهنگ کردن سرعت 72-89
Speed matching , هماهنگ کردن سرعت 72-73
Front wheel alignment  , همترازی چرخ های جلو 73-95
When warning lamp lights   , هنگامی که چراغ اخطار روشن می شود 74-8
Bleeding remote cylinders  , هوا گیری سیلندر کنترل از راه دور 73-76
Bleeding remote cylinders  , هوا گیری سیلندر کنترل از راه دور 73-68
Bleeding remote cylinders  , هوا گیری سیلندر کنترل از راه دور 73-49
Bleeding the fuel system   , هواگیری سیستم سوخت رسانی 74-53
Hydraulics, هیدرولیک 75-8

و
EDC panel      واحد مدیریت الکترونیک 73-51
Electronic management unit      واحد مدیریت الکترونیک 72-52
Tractor Weights , وزن تراکتور 78-6
Liquid tyre ballast  وزنه سیال 73-120
Front weights وزنه های جلو 73-118
Rear wheel weights  وزنه های چرخ عقب 73-118
Automatic differential lock mode     وضعیت قفل دیفرنسیال 72-101
Cautionary statements , وضعیت های هشدار 73-26
Precautionary statement , وضعیت های هشدار 71-6
Cautionary statements     وضعیت های هشدار 73-52

ساعت های سرویس
Every 10 hours of operation, 10 ساعته سرویس کارکرد 4 74-14
Every 50 hours of operation, 50 ساعته سرویس کارکرد 4 74-16
Every 300 hours of operation, 300 ساعته سرویس کارکرد 4 74-28
Every 600 hours of operation, 600 ساعته سرویس کارکرد 4 74-36
Every 1200 hours or 12 months of operation, 12 ماهه 1200ساعته یا سرویس کارکرد 4 74-40
Every 1800 hours or 24 months of operation, 24ماهه 1800ساعته یا سرویس کارکرد 4 74-45
Every 1800 hours of operation, 1800ساعته سرویس کارکرد 4 74-51
General Maintenance , کلیات نگهداری- 4 4-53
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