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گفتار پیش
  ساخت این شرکت را برای انجام کشاورزیبا سپاسگزاری از اینکه تراکتور و ادوات

 نحوه ونگهداری و کاربرد صحیح امور زراعی خود انتخاب کرده اید، به منظور 
تاثیر چشمگیری در عملکرد  که ای انجام سرویس های روزانه و دورهآشنایی با 

اقدام به تهیه این مجموعه راهنما  شرکتاین ن کار و بهره وری دارد، تراکتور ، راندما
 که امید است با رعایت موارد ذکر شده توسط بهره برداران گامی در جهت ،کرده

  .  هرچه بیشتر آنان برداشته باشیمموفقیت
  
  

  شرکت تراکتور سازی عمران سیرجان
   )سهامی خاص(
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  EURO 50Bتراکتور گلدونی مدل معرفی : فصل اول 
  066شماره آزمون 

   برای آزمون رسمی تراکتورهای کشاورزیOECDآزمون طبق کد انحصاری 
 

  گلدونی 
EURO 50B )   دو دیفرانسیل     (                                                    

  کمرشکن 
  نام گذاری بر حسب نوع 

ZB5  
 کد انحصاری 

OECD  NO . 1367/1  
  

  جاندیر
EURO 50B )   دو دیفرانسیل                                                  (  

  کمرشکن 
  نام گذاری بر حسب نوع 

FHOO51  
  کد انحصاری 

OECD  NO . 1367/1 
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   مشخصات فنی 
  EURO 50B :مدل 

  )قسمت موتور مراجعه کنیدبه (   11LD 626/3 لمباردینی :موتور 
   سیلندر دیزل 3 :سیلندر 

   دور در دقیقه 3000 کیلووات در 8/30 – اسب بخار 42 :توان 
  خشک ، تک صفحه ای پدالی  : کالچ

   عقب هدند شش دنده جلو و سه – سرعت 9 :جعبه دنده 
   روی هر دو محور ، با قفل پدالی هیدرولیکی همزمان :دیفرانسیل 
  پدالی با کنترل هیدرولیکی روی چرخهای عقب  : ترمز اصلی
   روی چرخهای عقب و  با اهرم کنترل دستی :ترمز دستی 

   گاز دستی و پدال گاز:گاز 
   (P.T.O)شافت انتقال نیرو 

 در دقیقه یا هماهنگ با ر دو879  و577با دو سرعت مستقل : شافت باال  -
   .  چرخش در جهت حرکت عقربه های ساعت-تمام سرعتهای جعبه دنده 

 در دقیقه یا هماهنگ با ر دو879 و 577با دو سرعت مستقل : شافت پائین  -
 در جهت عکس حرکت عقربه های  چرخش–تمام سرعتهای  جعبه دنده 

  .ساعت
 مناسب برای تردد در Bتعدد ، نوع  قابل تنظیم در وضعیت های م:قالب کشش 

  .جاده
  )دودیفرانسیل (  چهار چرخ متحرک :حرکت 
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   هیدرولیک :فرمان 
  )اندازه گیری شده در خارج از چرخها (  متر 40/2:حداقل شعاع دورزنی 

  25/8-16 الستیک کشاورزی اندازه :الستیک ها 
سرعت حرکت 

   دور در دقیقه 3000موتور با 
  25/8-16الستیک اندازه   سرعت

   کیلومتر در ساعت–دنده یک جلو 
   کیلومتر در ساعت–دنده دو جلو 
   کیلومتر در ساعت–دنده سه جلو 

   کیلومتر در ساعت–دنده چهار جلو 
   کیلومتر در ساعت–دنده پنج جلو 
   کیلومتر در ساعت–دنده شش جلو 
   کیلومتر در ساعت–دنده یک عقب 
  عت کیلومتر در سا–دنده دو عقب 
   کیلومتر در ساعت–دنده سه عقب 

26/1  
63/2  
96/3  
78/6  
15/14  
29/21  
65/1  
46/3  
20/5  

  
 
 
 
 
  
 
 

// 

// 
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  ابعاد 
  25/8-16ابعاد بر حسب میلیمتر با الستیک اندازه 

 
 
  
  
  
  
  
 
 
  

  عرض تراکتور و فاصله چرخها 
  25/8-16ابعاد بر حسب میلیمتر با الستیک اندازه 

  
  
  

                   
  
  
  
  
  

// 

// 
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   هاشار باد الستیکف
  

  هافشار باد الستیک
    عقب  جلو

  بار  الستیک
0/2  

  کیلو پاسکال
200  

  بار
0/2  

  کیلو پاسکال
200  

 
  وزن 

   با راننده ، بدون وزنه تعادل به کیلوگرم 25/8-16با الستیک 
  EURO 50B 

  700  روی اکسل جلوئی
  520  روی اکسل عقبی 

  1220  جمع کل 
  392   وزن مجاز روی قالب کشش

  30  وزنه تعادل چرخ جلو 
  30  وزنه تعادل چرخ عقب 

  
  .وزنه تعادل چرخ عقب روی توپی های چرخ نصب می شود 

  
 
 
 
 

// 
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  میزان قدرت 
  EURO 50B  مدل

  P.T.Oحداکثر قدرت در شافت 
KW  2/27  
HP    37  

  1210  حداکثر کشش مالبندی 
  2440  )یدک کشی ( حداکثر حمل بار 

  
  ک سیستم هیدرولی

  EURO 50B  مدل
شدت جریان پمپ در حداکثر قدرت 

  با فرمان هیدرولیک 
  

    تنظیم سوپاپ ایمنی 
  

  سیستم برق 
  EURO 50B  مدل

  ولتاژ باطری 
  ظرفیت باطری 

   ولت12
   آمپر ساعت80

  )آفتامات(آلترناتور با تنظیم کننده خودکار 
  حداکثر توان مداوم 

   آمپر21 – ولت 12
   وات190

   به سیستم استارت مغناطیسی مجهز
  قدرت 

   کیلووات5/2

3dm/min  6/26 

Kg/cm   150  2
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  چراغ ها 
 وات و 45 یا 40 ولت 12) نورباال و نور پائین ( چراغهای جلو مجهز به المپ های 

   وات 5 ولت 12های جانبی با المپ چراغ
   وات 20 ولت 12نمای جلو با المپ چراغ راه

   آمپر 20 ولت 12چراغ راهنمای عقب با المپ 
  وات برای ترمز و چراغ جانبی عقب  5 وات و 20 ولت 12و المپ دوقل

   آمپر برای پالک 5 ولت 12المپ 
 وات برای نشان دادن شارژ باطری ، میزان سوخت ، فشار 3 ولت 12چراغ های 

   تریلر روغن ، چراغهای جانبی ، چراغ جلو و چراغ کوچک ، دور زدن تراکتور و
  )چراغ خطر ( چراغ هشدار دهنده 

   شاخه عقب 7پریز هشدار دهنده چراغ 
  دستور العمل کاربرد: فصل دوم 

  :ابزار و کنترل های روی داشبورد
  اهرم باالبر هیدرولیک  -1
 پدال کالچ  -2

 اهرم گاز دستی  -3

 ) عقب –جلو ( اهرم تعیین دنده حرکت  -4

  )P.T.O) 750-540اهرم مستقل شافت عقب  -5

 اهرم ترمز دستی و اضطراری  -6

 )عت تراکتور انتخاب سر( دسته دنده  -7

 پدال ترمز اصلی  -8
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 پدال گاز  -9

   پدال قفل هیدرولیکی دیفرانسیل -10
  (P.T.O) اهرم هماهنگ کننده دور شافت عقب -11
   شستی خاموش کن موتور-12

     
  
  
  
  
  

  )1شکل(                         
   سرعت شمار و ساعت شمار -13
با روشن شدن موتور (  المپ قرمز نشان دهنده درست شارژ نشدن باطری -14

  )چراغ باید خاموش شود
یتر وقتیکه مقدار سوخت از دول(  المپ قرمز نشان دهنده مقدار سوخت -15

  کمتر باشد چراغ روشن می شود 
   چراغ سبز چراغ جانبی -16
   چراغ آبی نورباال و پائین -17
   چراغ سبز راهنمای تراکتور -18

12
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   ر چراغ سبز راهنمای تریل-19
   روغن  درجه-20
   شستی چراغ چشمک زن و کلید راهنما -21
 دکمه چراغ خطر با المپ نمایشگر همیشه فعال است حتی بدون اینکه -22

  .کافی است دکمه را فشار دهید ور در محل خود قرار داشته باشد سوئیچ تراکت
   بال استفاده -23
   جعبه فیوز -24
   کلید چراغ و شستی بوق -25
   سوئیچ -26
 قبل از استارت زدن پدال کالچ را . ایمنی استارت زیر پدال کالچئیچ سو-27

  .فشار دهید 
  
  
  

  
  
  
  
  

  )2شکل(                              
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   ابزار روی داشبورد شرح مختصر چهار مورد از
  سرعت شمار و ساعت شمار     

 دایره دو. نشان می دهد اولین دایره خارجی در این وسیله دور موتور را در دقیقه
 باینکه تراکتور را در دنده سبک یا سنگین به حرکت در داخلی درجات صفحه بسته

ساعت کارکرد تراکتور در  .آوریم سرعت شافت مستقل عقب را نشان می دهند 
  . وسیله نشان داده می شود 3 قسمت شکل

  
                                               

  )3شکل (                                  
    

  درجه فشار روغن 
و با دور موتور گرم بوده  وقتیکه. این وسیله فشار روغن موتور را نشان می دهد

عقربه  نانچهچ.سمت میانی صفحه درجه قرار گیرد  باید در قمتوسط کار می کند عقربه
 .پائین است  میدهد که فشار روغن خیلی در نیمه اول صفحه درجه قرار گیرد نشان

کار می کند مجاز می که موتور گرم نبوده و درجا این فشار خیلی پائین فقط زمانی 
  .باشد 
  

  )4شکل (                                  
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  کلید چراغ و شستی بوق 
 o-خاموش    
   چراغهای جانبی -1
   نور پائین -2
  ) در جاده ممنوع است (  نور باال -3

   دهید  برای بوق زدن شستی را فشار
  )5شکل (                                         

  سوئیچ ایمنی استارت 
  . قبل از استارت زدن کالچ بگیرید 

  
  
  

                         
  )6شکل (                                                                

  روشن کردن موتور  
  
  
  
  
  

  )7شکل (                                                                     
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قبل از روشن کردن موتور اطمینان حاصل کنید که دسته دنده و اهرم شافت عقب 
(P.T.O) سپس با فشار دادن پدال کالچ سوئیچ را بشرح .  در حالت خالص باشند

  :زیر بچرخانید 
P =  چراغ پارک کردن  
O =  هیچ مداری فعال نیست  
  )درحالت عمل ( وسایل و نشانگرها  = 1 
  .استارت عمل نموده و موتور روشن می شود  = 2 

  . برگردد 1بعد از روشن شدن موتور ، سوئیچ را رها کنید تا به حالت 
  .چراغها و وسایل هشدار دهنده روی داشبورد را کنترل کنید 

غ اگر روشن این چرا. مطمئن شوید که چراغ مربوط به فشار روغن خاموش باشد 
در این صورت موتور . باقی بماند نشان دهنده این است که فشار روغن کافی نیست 

  . موتور مراجعه کنید قسمترا خاموش کرده و به 
  خاموش کردن موتور 

اهرم گاز دستی را در وضعیتی قرار دهید که موتور درجا کار می کند و دگمه شماره 
  . را بکشید 12

  . را بکشید )1شکل  (6 اهرم ترمز دستی  شماره
  . قرار دهید 0سوئیچ را در وضعیت 

  : توجه 
  .مطمئن شوید که شستی خاموش کن در وضعیت طبیعی قرار دارد 
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  تعویض دنده 
  
  
  
  
  
  

  )8شکل (                                         
ش ش ( .می باشدبا نه سرعت جعبه دنده ای  دارای EURO 50Bتراکتور مدل 

برای انتخاب سرعت می توان از اهرم های شماره ) سرعت جلو و سه سرعت عقب 
  . استفاده کرد )1شکل ( 7 و 4

 برای کاهش سرعت و دنده عقب مورد استفاده قرار گرفته و جعبه دنده 4اهرم شماره 
 صورت میگیرد آماده می 7را برای انتخاب سرعت های مورد نظر که با اهرم شماره 

  .کند 
  . قرار دهید R را در وضعیت 4 اهرم شماره 3 و2 و1ای دنده های سنگین بر -
  . قرار دهید V را در وضعیت 4 اهرم شماره 6 و 5 و 4برای دنده های سبک  -
  . قرار دهید RM را در وضعیت 4 اهرم شماره 3 و 2 و 1برای دنده های عقب  -

  : برای حرکت تراکتور به سمت جلو به ترتیب زیر عمل نمائید
  .پدال کالچ را فشار دهید  -
  .دنده مورد نظر را انتخاب کنید  ) 1شکل  ( 7 و 4با استفاده از اهرم های شماره  -
  .کالچ را با آهستگی رها کرده و گاز بدهید  -

  دنده عقب 
  دنده سنگین
 دنده سبک

  سبک4ا  سنگین ی1
  سبک5 سنگین یا 2
 سبک 6 سنگین یا 3

۴ ٧
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  :توجه 
به خاطر داشته باشید که . میزان خالصی پدال کالچ را هر چند وقت بررسی کنید 

. وجب می شود بلبرینگ کالچ زودتر فرسوده شود کالچ گرفتن به مدت طوالنی م
  .بنابراین بیش از حد الزم از کالچ استفاده نکنید 

  قفل هیدرولیکی دیفرانسیل 
  . استفاده کنید )1شکل  (10برای قفل کردن دیفرانسیل از پدال شماره 

  .با آزاد کردن پدال ، دیفرانسیل به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود 
به عنوان مثال وقتی که .  دیفرانسیل باید فقط در مواقع ضروری استفاده کرد از قفل

  .یکی از دو چرخ شروع به بکسوات می کند 
هنگام شخم زدن وزن بیشتری توسط تراکتور روی چرخهای داخل شیار اعمال می 

  .شود 
ز از قفل باید فقط ا. برای افزایش اصطکاک توصیه می شود دیفرانسیل جلو قفل شود 

  .ابتدا تا انتهای شیار استفاده کرد 
  :توجه

  .هنگامیکه دیفرانسیل قفل باشد تراکتور نمی تواند دور بزند 
قبل از استفاده از قفل . از قفل دیفرانسیل فقط در دنده های سنگین استفاده کنید 

. سر پیچ ها از قفل استفاده نکنید . دیفرانسیل تراکتور را در دنده سنگین قرار دهید 
ش داده و تراکتور چنانچه قفل دیفرانسیل به حالت عادی بر نمی گردد سرعت را کاه

  . سپس با چرخاندن فرمان قفل را آزاد کنید را متوقف کنید 
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   (P.T.O)  شافت عقب
تراکتور دارای دو شافت عقب است که هر دو با اهرم مشترکی راه اندازی شده و 

  :ارند عبارت است از تفاوت هایی که د. سرعت یکسانی دارند 
 چرخش در جهت حرکت عقربه DIN 9611 ASAE profile 13/8 :شافت باال 

  ساعت 
 چرخش در جهت عکس حرکت عقربه 26UNI 220 profile :شافت پائین 

  .ساعت 
 (P.T.O)شافت مستقل 

 حرکت تراکتور بوده و از آن هم در حال حرکت و هم در زدوران این شافت مستقل ا
  .اکتور می توان استفاده نمود حال توقف تر

 که (R,V)در یکی از دو وضعیت  ) 1شکل  ( 5برای راه اندازی آن از اهرم شماره 
  .روی بدنه نشان داده شده استفاده کنید 

  
V =  تند  
F =   خالص 

R =  آهسته  
   11 برای راه اندازی شافت مستقل اهرم شماره 

  .اشد  قرار داشته بNباید در وضعیت  ) 1شکل  ( 
  
  
  

)9شکل (
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  شافت عقب هماهنگ 
استفاده برای تریلر باچرخهای  تمامی سرعت های جعبه دنده ،قابل هماهنگ با

  . متحرک 
  :راه اندازی آن بترتیب زیر است 

  . در وضعیت سنکرون 11اهرم شماره 
  . در وضعیت خالص )1شکل ( 5اهرم شماره 

  نسبت دور چرخ به شافت 
  اندازی یاهر بار که محور تواندهی راه 

  .متوقف میشود قبالٌ باید کالچ گرفت 
  سرعت شافت عقب 

  (r.p.m) دور در دقیقه 3000موتور با 
   دور در دقیقهR   577 در وضعیت 5اهرم   شافت باال   سرعت کم 
   دور در دقیقهR   577 در وضعیت 5اهرم   شافت پائین    سرعت کم

  
  ور در دقیقه دV   879 در وضعیت 5اهرم   شافت باال   سرعت زیاد 
   دور در دقیقهV   879 در وضعیت 5اهرم   شافت پائین   سرعت زیاد 

  فرمان هیدرولیک 
  :این تراکتور مجهز به فرمان هیدرولیک با مشخصات زیر است 

جعبه فرمان با کنترل هیدروستاتیک که توسط سیلندری با عملکرد دوبل در قسمت 
     بلیت جذب ضربه در زمینهایقا ) بار110(اتصال مرکزی تراکتور عمل می کند 

حداقل شعاع  . درجه به طرف راست و چپ است 36زاویه فرمان داخلی  .ناهموار 

1 
13/15

)10شکل (
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از مرحله انتهائی .  متر است 4/2 اندازه گیری شده دورزنی که در خارج از چرخها
چرخش فرمان فراتر نروید زیرا این کار موجب افزایش فشار هیدرولیک شده و زیان 

 ساعت کارکرد تراکتور مفصل ها را در سیستم فرمان 60 الی 50بعد از هر  .آور است 
  .گریسکاری کنید 

  
  
  

  باالبر هیدرولیکی
سیستم باالبر هیدرولیکی عقب شامل پمپی دنده ای که با موتور کار می کند ، مخزن 

  .و لوله های رابط می باشد ) سیستم سوپاپ ( روغن ، بازوهای باالبر ، واحد کنترل 
 : مشخصات باالبر هیدرولیکی 

   میلیمتر54            قطر داخلی سیلندر

  میلیمتر145                حداکثر کورس پالنجر

 اکثر ارتفاع باالبری دردح

  میلیمتر433             وهای دنباله بندزانتهای با

 حداکثر بار ممکن در

  گرم کیلو1000           انتهای بازوهای دنباله بند
  
  
  
  

)11شکل (

 )12شکل(
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  بکار انداختن باالبر هیدرولیکی 
برای این کار حلقه . برای راه اندازی باالبر استفاده کنید  ) 1شکل  ( 1از اهرم شماره 

A را بطرف باال بکشید تا از محل خود آزاد شود .  
با رها کردن اهرم ، دنباله بند . برای بلند کردن دنباله بند ، اهرم را بطرف باال بکشید 

ن وضعیت باقی می ماند برای پائین آوردن دنباله بند اهرم را بطرف پائین در ای
  .بکشید 

  )خالص ( حالت شناور 
  .د آزادانه حرکت کنند نبازوهای باالبر در حالت شناور کامال خالص بوده و می توان

حالت شناور مناسب برای عملیات تهیه زمین از جمله شخم زدن و کار با همه دنباله 
برای قرار دادن باالبر در  .است که باید از خطوط تراز زمین تبعیت کنند بندهایی 

  . را در پائین ترین وضعیت آن قرار دهید 1حالت شناور اهرم شماره 
  سوار کردن دنباله بندها 

 نشان داده شده و شامل قسمت  های 13شکل سیستم باالبر و اتصال دنباله بندها در 
   :زیر است

   )1Nالس ک( بازوهای پائین  -1
  با قابلیت تنظیم طولی بازوی باال -2

 میله عمودی ثابت سمت چپ  -3

 میله عمودی سمت راست قابل تنظیم طولی  -4

 کوپلینگ هیدرولیک برای تریلر  -5

 قابل تنظیم برای محدود کردن بازی بازوهای پائینی) بغل بند ( زنجیرهای  -6
 هنگام سوار بودن دنباله بند ها 
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  مناسب برای تردد در جاده Bقالب کشش قابل تنظیم نوع  -7

 مالبند سوراخدار  -8

  . از بازوی وسط نباید برای یدک کشی ادوات استفاده شود:توجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   روغنکاری– نظافت –نگهداری 
  دستورالعمل کلی سرویس و نگهداری

تعویض روغن های موتور، گیربکس، دیفرانسیل و هیدرولیک و فیلتر روغن  
  .یستالزام ساعت کار اولیه 50ز و فیلتر گازوئیل پس ا

 )13شکل(
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 ساعت یکبار انجام میگیرد و 100 بار دوم به بعد، هر ورتعویض روغن موت 
 ساعت یکبار 200تعویض فیلتر روغن و فیلتر گازوئیل بار دوم به بعد هر 

  .انجام گیرد
 تا 800تعویض روغن گیربکس، دیفرانسیل و هیدرولیک بار دوم به بعد هر  

 ساعت کار باید 800فیلتر هیدرولیک پس از .نجام گیرد ساعت یکبار ا1000
 .تمیز شود

:  سرویس و تعمیرات جزئی الزم است که شامل، ساعت کار2500پس از  
سنگ زدن سوپاپها و نشیمنگاه سوپاپ، بازدید وسایل و اجزاء تزریق 
سوخت، تنظیم انژکتور، فیلرگیری سوپاپها، بررسی بازی انتهای میل لنگ و 

 . میباشد، سفت بودن سرسیلندرمیل سوپاپ

: کلی الزم است که شامل سرویس و تعمیرات ، ساعت کار5000پس از  
ا یسرویسهای فوق الذکر و در صورت لزوم سنگ زدن یا برقو زدن و 

تعویض سیلندر، سرسیلندر، نشیمنگاه سوپاپ، گیت سوپاپ،سوپاپ، میل 
 .گ، یاتاقان اصلی و یاتافان متحرک میباشدلن

  موتور
  ه قسمت موتور مراجعه کنیدب

 تراکتور 
تراکتور را پس از هر بار استفاده بویژه پس از کار در زمینهای گل آلود و پر گرد و 

  .خاک کامال تمیز نمائید 
قطعات ( پس از هر بار شستشو همه قطعاتی که در معرض اصطکاک و سائیدگی 

  : قرار دارند باید روغنکاری شوند نظیر ) متحرک 
   سیستم ترمز مفصل های -
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 کالچ  -

  باالبر هیدرولیکی  -
  گریسکاری 
 نشان داده 15 و 14های  ساعت کار محل هائی را که در شکل60 الی 50پس از هر 

  .شده اند گریسکاری کنید 
 -A آنمخالف   گریسخور جهتهمچنین(گریسخور لوالی مرکزی(  
 -B گریسخور لوالی محوری  
 -C گریسکاری مفصل اکسل  
 -Dبل کالچ گریسخور کا  

  
  
  
  
  
  

  بازدید سطح روغن جعبه دنده و تعویض آن 
 ساعت کار انجام دهید تا 60 تا 50تعویض روغن اولیه جعبه دنده را بعد از حدود 

دفعات بعد .  شود خارج اجزا گردنده جعبه دنده طبیعیناخالصی های ناشی از سایش 
  .ساعت کار تعویض کنید  1000 الی  800روغن را پس از هر 

  
  

 )14شکل (

 )15شکل (
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تعویض روغن هنگامی باید صورت گیرد که موتور هنوز داغ بوده و روغن تا جائیکه 
.  را در قسمت تحتانی محفظه جعبه دنده باز کنید Bدرپوش  .مقدور است سیال باشد 

اکنون  .از تخلیه کامل روغن قبلی اطمینان حاصل کنیدقبل از ریختن روغن تازه 
 کیلوگرم تا پر شدن کامل 9وغن تازه را به مقدار حدود  را باز کرده و رAدرپوش 

 SAE80- AGIP ROTRA MP  90نوع روغن. محفظه بریزید 
 و میل سنجش Aپس از ریختن روغن با استفاده از درپوش  85W-90یاواسکازین

این بازدید بعد ها هم باید بصورت دوره ای انجام . روغن سطح روغن را بازدید کنید 
  .شود 

  
  
  

  
                                                                                                
  
  

 )16شکل(

 )17شکل(
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   و تعویض آن  عقببازدید سطح روغن دیفرانسیل
 ساعت کار الزامیست و دفعات 60 الی 50تعویض روغن اولیه دیفرانسیل پس از   -

  . ساعت کار انجام گردد800بعد از هر 
دیفرانسیل وبه همان نحو که برای   از قسمت پائین محفظهDتن درپوش پس از برداش

 سپس  توضیح داده شد روغن دیفرانسیل را تخلیه کنیدقبالً  دندهتعویض روغن جعبه
 AGIP را در قسمت باالئی محفظه باز کرده و  روغن تازه را بریزید Cدرپوش 

ROTRA MP SAE 80-90 85  یا واسکازینW-905/5دود  مقدار الزم ح 
 و میل سنجش Cپس از ریختن روغن  سطح آنرا توسط درپوش . کیلوگرم است 

  .روغن امتحان کنید 
  
  
  
  
  
  
  

  روغن هیدرولیک 
 ساعت کار الزامیست و دفعات 60 الی 50تعویض روغن اولیه هیدرولیک پس از   -

  . ساعت کار انجام گردد1000 الی 800بعد از هر 
 یا روغن AGIP OSS 68 کیلوگرم روغن نوع 5/5برای سیستم باالبر حدود 

  )  گرم اضافه کنید 750برای سیستم هیدرولیک فرمان . (  بکار می رود 68هیدرولیک 

 )19شکل(
 )18شکل (
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هیدرولیک باالبر را تخلیه  را بیرون بیاورید تا روغن  P را باز کرده و شیلنگ Oبست 
  .کنید 

  
  
  
  
  
  

توجه داشته باشید . میشود  ته نشان داده شده ریخ21 روغن ازدهانه ای که در شکل
برای . را باید بیرون بیاورید Iباالبر هیدرولیکی هواکش  که برای یکنواخت پر کردن

  . استفاده کنید Rبازدید سطح روغن از میل سنجش 
  
  
  

    
  
  

 برای تخلیه و پرکردن روغن باید موتور خاموش بوده و باالبر کامال در :توجه 
  .شد وضعیت پائین قرار داشته با

  
  
  

 )20شکل(

 )21شکل(
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  تمیز کردن فیلتر روغن هیدرولیک 
بعد از هر  ( روغن هیدرولیک را تعویض می کنیدفیلتر روغن هیدرولیک را هر بار که 

  :با روش مشروحه زیر تمیز نمائید )  ساعت کار 1000 الی 800
  ) به صفحه قبل مراجعه کنید ( ید روغن هیدرولیک را تخلیه کن -
 باز  راL و شیلنگ Mبست  -

 کنید 

 را با بازکردن سه عدد Nپوشش  -
پیچ که به بدنه متصل است بر 
دارید و سپس فیلتر را بیرون 

 بیاورید 
 
سپس تمامی . فیلتر را با بنزین یا گازوئیل شستشو داده بگذارید خشک شود  -

 .قطعات را در جای خود قرار دهید 

  .با روغن به مقدار کافی پر کنید  -
  
  

 )22شکل(

 )23شکل (
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  قفل دیفرانسیل روغن سیستم ترمز و 
 یا روغن ترمز AGIP BRAKE FLUID DOT 4 گرم روغن ترمز از نوع 200

DOT4 برای سیستم ترمز و قفل دیفرانسیل الزم است .  
به سرویس و نگهداری ویژه ای برای سیستم نیازی نیست ولی توصیه میشود سطح 

  . هر چند وقت بازدید نمائید Fروغن را در محفظه 
  . ظرفیت آن از روغن پر باشد       مخزن باید تا
  سیستم برق 

   چراغهای عقب –چراغهای جلو 
توجه داشته باشید که المپ چراغهای جلو و عقب نباید با المپ های پر نورتری 
. تعویض شوند زیرا این کار موجب برهم خوردن تعادل بین باطری و دینام میگردد 

  .نندگی در جاده ها است به عالوه این عمل مغایر مقررات راهنمائی و را
  باطری 

با رعایت و انجام موارد مشروحه زیر باطری را از نظر کارائی در وضعیت مطلوبی 
  .نگهدارید 

  . بازدید کنید را مرتباً) آب باطری ( سطح محلول الکترولیت باطری  -
 .در صورت نیاز آب مقطر به مقدار کافی اضافه نمائید  -

افزودن آب مقطر بود به یک تعمیرگاه مجاز اگر بیش از حد انتظار نیاز به  -
 .مراجعه کنید 

 .اتصال کابل ها به باطری کامال محکم باشد  -

 .برای بازو بسته کردن پیچ های بست باطری از آچار استفاده کنید  -

 .هرگز از دو عدد انبر دست برای اینکار استفاده نکنید  -

3 
4
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 . بمالید گریسبه بست های باطری پس از اتصال  -

 .و بویژه سطح فوقانی آن را خشک و تمیز نگهدارید باطری  -

استارت زدن بدفعات . در توقف های کوتاه مدت موتور را روشن بگذارید  -
 . نیاز دارد  برقزیاد مقدار قابل مالحظه ای جریان

چنانچه ماشین قرار است بیش .  خالی شود هرگز اجازه ندهید باطری کامالً -
گیرد بهتر است باطری را خارج کرده و در از دو ماه مورد استفاده  قرار ن

  .محلی خشک نگهداری و هر چند وقت شارژ کنید 
  :توجه 

 هنگام استفاده از لطفاً. هنگام تحویل تراکتور باطری بصورت شارژ خشک خواهد بود 
  .تراکتور از آب اسید همراه تراکتور استفاده نموده و به شرح زیر عمل نمائید 

  .ور جدا نموده و در جای ثابتی قرار دهید  باطری را از تراکت-1
  . آب اسید به اندازه کافی داخل خانه های باطری ریخته شود -2
  . از بستن درب خانه های باطری خودداری کنید -3
  . ساعت از باطری استفاده نکنید 12 حداقل به مدت -4
  . از ریختن آب اسید متفرقه در داخل باطری خودداری کنید -5
  .خودداری کنید ) جرقه زدن ( صال مستقیم قطبهای مثبت و منفی  از ات-6

  فیوز برای محافظت سیستم برق 
ترتیب قرار گرفتن فیوزها در . فیوز ها در داخل جعبه ای روی داشبورد قرار دارند 

  .نشان داده شده است  24شکل 
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  فیوز چراغهای عالئم روی داشبورد  -1
 فیوز دینام و بوق  -2

 چراغ ترمز فیوز  -3

 فیوز چراغ چشمک زن جلو  -4

 ) عقب سمت راست –جلو سمت چپ ( فیوز چراغ جانبی  -5

 ) عقب سمت چپ –جلو سمت راست (فیوز چراغ جانبی  -6

 فیوز نور پائین  -7

 فیوز نور باال  -8

 فیوز المپ هشدار  -9

  بالاستفاده  -10
  فیوز یدکی -11
  : توجه 

از فیوزهائی . ا برطرف کنید قبل از تعویض فیوز ابتدا علت اتصالی کردن برق ر
  .استفاده کنید که از لحاظ درجه آمپر با فیوز تعویضی یکسان باشند 

  

 )24شکل(
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  تنظیمات 
دستورالعمل های مشروحه زیر مربوط به تنظیماتی هستند که باید بصورت دوره ای 

  .انجام شوند 
ی دگیهایننما به یکی از در صورت بروز اشکال.  ساده هستند این تنظیمات نسبتاً

  .خدمات پس از فروش شرکت مراجعه کنید 
  تنظیم خالصی پدال کالچ 

خالصی پدال  برای اطمینان از درست عمل کردن کالچ اصلی توصیه می شود میزان
 در. کالچ را هر از چند وقت بررسی کنید 

  : صورت نیاز به تنظیم به روش زیر عمل کنید 
  . را شل کنید A مهره -
 فت کنید تا خالصی دلخواه پیچ تنظیم را شل یا س-

  . حاصل شود 
  . را سفت کنید A پس از عمل تنظیم ، مهره -
  
  

  اهرم گاز دستی تنظیم پدال گاز و 
گاز دستی ویا پدال گاز را می توان با شل 

 C و استفاده از پیچ تنظیم Dکردن مهره
 Dپس از انجام تنظیم ، مهره .تنظیم کرد 

  .را سفت کنید 
 
  

 )25شکل (

 )26شکل (
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  ردن موتور تنظیم خاموش ک
اگر برای خاموش کردن موتور توسط دکمه مربوطه نیروی زیادی الزم بود از پیچ 

  .  و دستورالعملی که برای تنظیم خالصی پدال کالچ بیان شد استفاده کنید Eتنظیم 
  تنظیم شعاع دورزنی 

 فاصله چرخهای تراکتور تنظیم و تغییر داده میشود توصیه میگردد که شعاع هنگامیکه
شعاع دورزنی را میتوان با . دورزنی هم تنظیم گردد تا کار با تراکتور آسانتر انجام شود 

  .شل کردن مهره ها و تنظیم پیچ های جانبی روی لوالی مرکزی تنظیم نمود 
مئن شوید که فاصله بین گلگیرهای جلو و پس از تنظیم ، مهره ها را سفت کرده و مط

  . میلیمتر در حداکثر چرخش به راست و چپ باشد 15 تا 10عقب حداقل 
  تنظیم چراغ های جلو 

 در جاده اگر تراکتور غالباً: نکته مهم  . تنظیم می شود Fزاویه نور چراغ جلو با پیچ 
 سط کارگاهی که دارایها و در تاریکی مورد استفاده قرار میگیرد چراغ جلو باید تو

 وسائط نقلیه ای که از سمت مقابل می آیند دیدست تنظیم گردد تا از اابزار کار الزم 
   .جلوگیری نکند

  
  
  
  
  
  
 )27شکل(  
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  قطعات یدکیدرخواست گارانتی و 
   شرایط ومدت زمان گارانتی بر اساس تعهدات شرکت سازنده :موتور 

  نتی  در مدت زمان تعیین شده در برگه گارا:تراکتور 
داشتن  ست با در دلطفاً جهت درخواست قطعات یدکی: درخواست قطعات یدکی 

 و شماره شماره شاسیاطالعات ذکر شده در پالک شناسائی شامل مدل تراکتور ، 
  .نمایندگی های فروش شرکت مراجعه کنید  بهسریال 
  :توجه 

 روی پوسته کد مدل ، سری و شماره سریال تراکتور و سری موتور در پالک شناسائی
  .فن خنک کننده موتور حک شده است 

  مقررات ایمنی : فصل سوم 
برای ایمنی بیشتر و پیشگیری از تصادفات و بروز حوادث جانی رعایت موارد 

در  . می باشدضروری و حائز اهمیت ) کاربران ( مشروحه زیر برای صاحبان تراکتور 
ولیت حقوقی و کیفری صورت کوتاهی در اجرای آنها این شرکت هیچگونه مسئ

  .نخواهد داشت 
از انجام تغییرات در اجزاء و سیستم های تراکتور و تجهیزات آن خودداری  -1

  .نمائید 
قبل از روشن کردن موتور اهرم تعویض دنده و اهرم راه اندازی شافت عقب  -2

(P.T.O) باید در حالت خالص باشند . 

 سریع و ناگهانی تراکتور پدال کالچ را به آهستگی رها کنید تا مانع از حرکت -3
 .شوید 
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برای کاهش سرعت . در سرازیری ها با دنده خالص یا با کالچ حرکت نکنید  -4
 .تراکتور از دور موتور بکاهید 

 .در جاده ها عالئم و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت نمائید   -5

ا دنباله قبل از سرویس و تعمیرات و یا انجام هر نوع تنظیمات بر روی تراکتور ی -6
بند آن ، ابتدا موتور را خاموش کرده و پس از درآوردن سوئیچ ، دنباله بند را 

 .پائین آورده روی زمین قرار دهید 

از ترمز ) پارک ( بمنظور اطمینان کامل از حرکت نکردن تراکتور هنگام توقف  -7
ی هنگام توقف در سر باالئ. دستی استفاده کرده و تراکتور را در دنده بگذارید 

برای اطمینان . تراکتور را در دنده یک و در سرازیری در دنده عقب بگذارید 
 .بیشتر از گوه استفاده کنید 

) شافت عقب ، کوپلینگ گاردان ، پولی و غیره ( تمام قسمت های دوار تراکتور  -8
از پوشیدن لباسهائی که احتماالٌ . را از نظر داشتن حفاظ کامل ایمنی کنترل کنید 

ه شدن به داخل قسمت های دوار تراکتور یا دنباله بند میشوند موجب کشید
 .خودداری نمائید 

دود خروجی از اگزوز سمی . هرگز تراکتور را در فضای بسته روشن نکنید  -9
 .است 

  .تراکتور را به حال روشن در مجاورت مواد قابل اشتعال قرار ندهید   -10
ر اطراف و محدوده کار تراکتور قبل از حرکت دقت کنید افراد یا حیوانات د -11

  .نباشند 
صندلی راننده را مادامی که تراکتور روشن بوده و سوئیچ در جاسوئیچی قرار  -12

  .دارد ترک نکنید 
  .میل گاردان هنگام استفاده از شافت عقب باید حفاظ ایمنی داشته باشد   -13



 40

 وقت و  را هر چند(Roll-BAR)پیچ های چرخ و گارد محافظ راننده   -14
  .هنگامی که تراکتور خاموش  است سفت کنید 

هنگام رانندگی در جاده و هنگام استفاده از دنده های سبک گارد محافظ راننده   -15
(Roll-BAR) اما به منظور حفاظت ازچراغها .  به حالت عمودی قرار می گیرد

-Roll)و قطعات بدنه تراکتور و رنگ آنها هنگام کار در باغات بایستی از 

BAR) به حالت افقی استفاده شود .  
پس از هر نوع تعمیرات ، تراکتور را روغنکاری نموده و روغن و گریس بجا  -16

  .مانده روی موتور را برای جلوگیری از خطر آتش سوزی پاک کنید 
 بدنتان را از خروجی های سیستم هیدرولیک دور اعضای دست ها و سایر -17

ولیک تحت فشار بوده و احتمال صدمات جدی زیرا روغن هیدر. نگهدارید 
  .وجود دارد 

ازحمل هرگونه تجهیزات روی تراکتور به جز دنباله بند مورد استفاده و جابجائی  -18
  .مسافر با تراکتور خودداری نمائید 

در دنده های سبک و نیز مواقعی . در سرپیچ ها از قفل دیفرانسیل استفاده نکنید   -19
  .زیاد کار میکند از استفاده از قفل دیفرانسیل خودداری کنید که موتور با دور 

  .در هنگام حرکت تراکتور هرگز سوار یا پیاده نشوید  -20
 هنگامیکه از تجهیزات و دنباله بند با تراکتور استفاده می کنید و شافت عقب -21

تحت فشار قرار دارد از چرخاندن تند فرمان اجتناب کنید چون کوپلینگ صدمه 
  .ی بیند م

  .از اتصال سه نقطه به عنوان مالبند استفاده نکنید   -22
برای جلوگیری از عقب رفتن تراکتور مالبند را در پائین ترین حد ممکن تنظیم   -23

  .کنید 
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 در هنگام حمل تراکتور با استفاده از وسائط نقلیه چنانچه دنباله بندی با کمک -24
یرهای بغل بند را سفت کرده و باالبر را اتصال سه نقطه روی آن سوار است زنج

  .باال بیاورید 
راننده باید دقت کند که تمامی اجزاء تراکتور بویژه تجهیزات ایمنی آن در شرایط  -25

در صورت مشاهده هرگونه . کاری مناسب و مطابق با مشخصات فنی آن باشد 
 ها اقدام نقص یا عملکرد نامناسب در اسرع وقت نسبت به تعمیر یا تعویض آن

  . در صورت لزوم با نزدیک ترین نمانیدگی فروش تماس بگیرید . کنید 
کوتاهی در رعایت این دستورالعمل موجب سلب کامل مسئولیت از سازنده 

  .خواهد بود 
کار اولیه تراکتور از انجام عملیات سنگین بویژه شخم ساعت  60 در :تذکر مهم

  . زدن خودداری کنید
  خدمات پس از فروش 

 شرکت با بهره گیری از پرسنل متخصص و قطعات یدکی پس از فروشواحد خدمات 
خدمات مربوط . اصلی ، سرویس های الزم را برای تراکتورهای تولیدی ارائه می دهد 

  .به گارانتی تولیدات در انحصار این شرکت و نمایندگیهای فروش مجاز آن خواهد بود 
حفظ کارائی موتور در طول سالیان حق  بر عالوهاستفاده از قطعات یدکی اصلی 

  . محفوظ میدارد اراستفاده از خدمات در مدت زمان گارانتی را برای خرید
  :توجه 

 هنگام درخواست قطعات زیرا شناسائی داشته باشد پالکدقت کنید که تراکتور شما 
       .میباشد ضروری پالک این یندگیها،یدکی از نما
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  ر لمباردنییوی موتسرویس و نگهدار: فصل چهارم 
  
  
  
 

  مشخصات فنی

 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 

 LD 626-3 11 مدل

 3 تعداد سیلندر 

  95  قطر داخلی سیلندر بر حسب میلیمتر 
  88  کورس پیستون بر حسب میلیمتر 

  1870 متر مکعب  حجم جابجائی پیستون بر حسب سانتی
  5  )استاندارد(مقدار روغن موتور بر حسب کیلوگرم 
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بازدید سطح روغن
  موتور

میل سنجش روغن 
  را بیرون بیاورید

  

سنجش روغن را میل
در محل خود قرار 

  دهید

دقت کنید که مقدار 
جه روغن تا در

  ماکزیمم باشد

  اقدامات روزانه
  ) ساعته8(

باز کرده هواکش را 
فیلتر را بیرون 

  بیاورید
  

تمیز کردن 
  هواکش

  )صافی هوا (
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اجزای هواکش را 
سوار کرده در جای 

  قرار دهید
  

پر کردن روغن 
)صافی هوا(هواکش 

  

مقدار د که
 تا درجه
  مم باشد

 

 با هواکش رافیلتر 
نفت و برس تمیز 

  کنید
  

 را کاسه روغن
تخلیه و سپس تمیز 

  کنید

پس از جا زدن 
ا هواکش را فیلتر هو

در جای خود قرار 
  دهید

کاسه هواکش را تا 
گذاری  محل نشانه

شده با روغن موتور
 پر کنید
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  گیری سوخت

در هوای سردتر از 
 درجه مقداری -10
 طبق جدول به نفت

  گازوئیل اضافه کنید

 گازوئیل

  درصد
  نفت
 درصد

درجه 
 سانتیگراد

90 10 10- 

75  25  20-  
60  40  30-  
45  55  40-  

 گازوئیل
 
 

  هواگیری

با استفاده از پمپ تغذیه
 آنقدر تلمبه  سوخت

بزنید تا گازوئیل به طور 
یکنواخت جریان پیدا 

 کند

  
روان کردن 

  موتور

 درصد 70 ساعت کار اولیه از بیش از 50در 
  حداکثر قدرت استفاده نشود

از خاموش  قبل
  کردن موتور

 دقیقه بدون5موتور 
  بار درجا کار کند
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  عملیات الزم
  
  
  

 دوره

بازدید سطح روغن 
ض روغن موتور  

تعوی
ض فیلتر روغن  

تعوی
ش روغنی  

بازدید هواک
ض فیلتر گازوئیل  

تعوی
بازدید میزان سفتی تسمه باد  

 
ض تسمه باد 

تعوی
 

تمیز کردن پره
ک
های خن

 
کننده

 

آچارکشی اتصاالت سوخت
رسانی به انژکتورها 

            ساعته 8

              ساعته100

                ساعته200

                     ساعته500

  سرویس
   و نگهداری

  
  ای از عملیات نگهداری اولیه خالصه
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١  

۴  

کننده  های خنک پره
نفت  را با برس و
  تمیز کنید

ها را  درپوش پره
  ببندید

هوای  با ها را پره
کمپرس (فشرده 

  خشک کنید) باد

تمیز کردن 
های  پره
  کننده خنک

درپوش بازدید 
  ها را باز کنید پره
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٣  

بازدید میزان 
 سفتی پروانه باد

حفاظ تسمه را 
 میزان درآورده و

سفتی تسمه را 
 امتحان کنید

٣  

۴  
تسمه اگر بیش از 
یک سانتیمتر شل 
 بود آنرا سفت کنید

ولی را نیمه پ
  ددربیاوری

بیرون آوردن 
واشرها باعث سفت

 شود شدن تسمه می

نیمه پولی را جا 
  بزنید

٣  ١  

۶  
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حفاظ تسمه را جا 
  بزنید

 امتحان کنید که
گودرفتگی تسمه 
 یک سانتیمتر باشد

  
  تعویض روغن 

   و فیلتر روغنموتور

پیچ تخلیه روغن را 
باز کرده و روغن را

  ه کنیدتخلی

 را ر روغنتفیل
بیرون آورده و 
  تعویض کنید

۵  
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پیچ تخلیه روغن را 
  ببندید

وش ورودی درپ
روغن موتور را باز 

  کنید

پس از ریختن روغن
تور، در داخل مو

درپوش ورودی 
  روغن را ببندید

تعویض فیلتر 
  گازوئیل

تر گازوئیل را بازفیل
  کرده عوض کنید

٧  
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 روی های همهر
انژکتورها را سفت 

  کنید

آچارکشی 
  انژکتورها

تعویض تسمه 
  پروانه باد

حفاظ تسمه را باز 
  کنید

 500های  سرویس
  ساعته

  

پولی و تسمه را نیمه
  باز کنید

تسمه را عوض 
  کنید
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حفاظ تسمه را 
  ببندید

ی و تسمه راپول نیمه
در محل خود نصب

  کنید

درپوش بازدید را 
  باز کنید

زی تنظیم با
 پدال  )خالصی(

  کالچ

  
  سرویس کالچ

وضعیتپیچ را شل کرده و پس از تغییر دادن 
  ، آن را سفت کنیدپیچ تنظیم
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میزان خالصی 
کالچ را امتحان 

  کنید

فیلتر گازوئیل را
به. (تعریف کنید

صفحه مراجعه
  )شود

٩  



 54

  
  

 نقص فنی
  
  

  
 علل احتمالی

موتور روشن نمی
 

شود
ش می 

موتور روشن شده و خامو
 

شود
 

موتور دور بر نمی
 

دارد
 

سرع
ت یکنواخت نیست

 

دود سیاه
دود سفید 
 

فشار روغن پائین است
 

        فیلتر هوا مسدود شده 

        در جا کار کردن بیش از حد 

         روانکاری اولیه موتور ناقص بوده 

         به موتور بیش از حد فشار وارد شده 

         تایمینگ انژکتورها صحیح نیست

         شده   تنظیمرستناداهرم اتصال گاورنر 

         فنر گاورنر شکسته 

         موتور با بار کم و در جا کار کرده 

         رینگ چسبیده یا سائیده شده 

         سیلندر گشاد کرده 

         سوپاپ چسبیده 

         یاتاقان متحرک سائیده شده 

         های سر سیلندر شل شده پیچ
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  نقص فنی
  

  
  

  
 علل احتمالی

موتور روشن نمی
 

شود
 

ش می
موتور روشن شده و لی خامو

 
شود

 

موتور دور بر نمی
 

دارد
سرعت یکنواخت نیست 
 

دود سیاه
 

      رسانی مسدود شده  مسیر سوخت

      فیلتر گازوئیل مسدود شده 

       رسانی هواکشیده  سیستم سوخت

       سوراخ هواکش باک مسدود شده 

       )چسبیده( دارد انژکتور گیر

       سوپاپ پمپ انژکتور چسبیده

       انژکتور تنظیم نیست

       پمپ تغذیه سوخت معیوب است

       ای پمپ انژکتور سخت شده  شانه

       شود سوخت اضافی کنترل نمی

  
  
  
  

 ص
  ی
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  نقص فنی
  
  
  
  
  

 علل احتمالی
موتور روشن نمی
 

شود
سرعت یکنواخت نیست 

 

دود سفید
 

فشار رو
غن پائین است

 

      سطح روغن موتور بیش از حد است

     فشنگی روغن گیر دارد

      رگوالتور فشار روغن تنظیم نیست

      اویل پمپ فرسوده شده 

       هوا کشیده،لوله مکش روغن

       خراب استشارسنجف

      لوله مکش روغن مسدود شده 

      باطری خالی شده 

      اند  بسته شدهاهاشتبهای شل یا  کابل

      سوئیچ اشکال دارد

      استارت خراب است
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  ادوات کشاورزی: فصل پنجم
   خیش طرح گلدونی2 گاوآهن 

  مشخصات فنی
 متر  میلی1580 طول

 متر   میلی840 عرض

 متر  میلی625 ارتفاع

  کیلوگرم97 وزن

  خیش2 تعداد خیش

 52STورق   نوع فلز

  
  
  
  
  
  
  
  

   اتصال گاوآهن به تراکتور ـ طریقه
 از طریق اتصال دو نقطه به تراکتور متصل  شوندهاین گاوآهن بصورت کامالً سوار

برای این کار، تراکتور را به عقب حرکت داده تا محور طولی تراکتور و . شود می
 1بازوهای عقب تراکتور را در محل اتصال شماره . گاوآهن در یک راستا قرار گیرند
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بودن محل  در این گاو آهن بعلت ناودانی.  پیچ مربوطه را بسته و محکم کنیدقرار داده
  .باشد اتصال نیازی به بازوی اتصال وسط تراکتور نمی

در هنگام اتصال گاوآهن به تراکتور توجه شود که لبه بریده طرفین ناودانی : نکته مهم
  . به سمت باال باشد2دار شماره  سوراخ

   گاوآهن طولی تراز
سازی عمق شخم خیش جلو و عقب ضروری   طولی گاوآهن جهت یکسانتراز
توان   عمق شخم خیش جلو و عقب را می3 تنظیم شماره یچبا استفاده از پ. باشد می

  . تنظیم کرد

  گاوآهن عرضی تراز
 و چرخاندن 4جهت تراز عرضی گاوآهن با استفاده از پیچ و مهره و ضامن شماره 

  .کنیدشاسی، گاوآهن را تراز عرضی 

   آفست تنظیم
توان با استفاده از  باشد که می این گاوآهن توانائی کار در حالت آفست را دارا می

 بمیزان دلخواه گاوآهن را بسمت راست یا چپ 2سوراخهای روی ناودانی شماره 
  .انتقال داد

  )برشی( اطمینان پیچ
پیچ اطمینان در صورت برخورد گاوآهن با مانع و وارد آمدن ضربه ناگهانی به آن 

  .شود بریده شده و از آسیب به دستگاه گاوآهن و قطعات پشت تراکتورجلوگیری می
 خشکه M11*70قابل ذکر است برای تعویض پیچ اطمینان برشی حتماً از پیچ شماره 

  . استفاده شود



 59

  ) ایتالیاDONDI(کانال زن دندی 
  
  
  
  
  

  
  
  

  مشخصات فنی

  HPقدرت  مدل
سرعت 
حرکت 
Km/h  

سرعت 
P.T.O   

 دور در دقیقه
  Kgوزن 

DMR 20  40-20 2/1-8/0 540 160 

  
  
  
  
  
 
 
 

 حداکثر ابعاد کار
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 Cm –ابعاد 

C B A S 
35 18 60 °30 

 
های آبیاری و زهکشی   برای حفر ونگهداری کانالاین ماشین دستگاه بسیار مناسب

اد حفاری خاک و مو. باشد عمق کار آن به صورت هیدرولیکی قابل تنظیم می. است
توان با استفاده از  شود ولی در صورت لزوم می شده در سطح نسبتاً وسیعی پخش می

  .حفاظ قابل تنظیم، خاک و خاشاک را در لبۀ کانال قرار داد
  نحوه کار و طریقه اتصال به تراکتور 

  .بغل بندها هنگام کار نباید سفت باشند. زنجیرهای بغل بند را شل کنید 
 . و دستگاه مطابقت داشته باشدP.T.Oدقت کنید دور  

 . به تراکتور وصل کنید4 و 3، 2، 1های  دستگاه را مطابق شکل 

 . از بازوی اتصال آزاد کنیدC با کشیدن پین 3 و 1 را در شکل Aبازوهای  

 به بازوهای 2 شکل Eهای کوپلینگ  بازوهای باالبر جانبی تراکتور را با کمک پیچ 
 .دستگاه متصل کنید

 را در اولین سوراخ 3 شکل Cهای  ردن بازوهای جانبی تراکتور پینضمن باال ب 
 .پائینی بازوی اتصال دستگاه قرار دهید

 5 تا 4های حامل دستگاه   بازوهای باالبر جانبی تراکتور را باال بیاورید تا پایه 
ها را در  کن را بیرون آورده و پایه پین قفل. سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد

 . کار قرار دهیدوضعیت
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 G را با کمک پین )1شکل ( Bبازوهای باالبر تراکتور را پائین آورده و زنجیر  
 . به قالب سوم تراکتور متصل کنید)2شکل (

 .گاردان را ابتدا به دستگاه و سپس به شافت عقب تراکتور وصل کنید 

ر دستگاه روتو. دستگاه را پائین بیاورید تا قسمت انتهائی آن روی زمین قرار گیرد 
 .نباید با زمین تماس داشته باشد

کند و دنده خالص است ابتدا شافت عقب و  در حالیکه تراکتور درجا کار می 
باالبر هیدرولیکی را پائین بیاورید تا روتور با . سپس روتور را به کار بیاندازید

زمین تماس پیدا کند، سپس با سنگین ترین دنده و در عمق مناسب با سرعت 
 . و قدرت تراکتور شروع به حفر کانال کنیدحرکت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1شکل(  )2شکل(

)4شکل ( )3شکل(
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  . هنگام کار هرگز نباید سفت باشد)5شکل ( Bزنجیر : توجه
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نگهداریو سرویس 
  .جعبه دنده را هر روز بازدید کنیدروغن  
کننده روتور دستگاه را سفت کرده واشپیل ایمنی را از نظر سالم بودن  مهره قفل 

 .ید کنیدبازد

 ساعت کار 8 روتور را بعد از هر  های داخلی و خارجی و مهره دندانه مهره تیغه 
 .سفت کنید

 ساعت کار سفت کرده، دندانه و 8های روی دیسک تیغه را نیز بعد از هر  مهره 
 . ها را بازدید و در صورت فرسوده بودن تعویض کنید تیغه

 ساعت کار گریسکاری 20از هر تور را بعد وهای ر قطعات دوار داخل یاتاقان 
 .کنید

تور ودیسک را وهای ر های عقبی جعبه دنده و مهره یاتاقان های روی یاتاقان مهره 
 . ساعت کار در صورت نیاز کامالً سفت کنید30بعد از هر 

)5شکل(
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 ساعت و بالفاصله پس از انجام کار 30روغن جعبه دنده را برای بار اول بعد از  
قبل از ریختن روغن تازه، جعبه دنده را . یض کنیدتعو )روغن گرم وسیال است(

 لیتر گازوئیل درمحفظه ریخته 15برای این کار . با گازوئیل شستشو دهید
سپس گازوئیل را تخلیه .  دقیقه بĤرامی کار کند10وبگذارید دستگاه به مدت 

 به W 85 -90روغن . ( ساعت است800تعویض بعدی روغن بعد از . نمائید
 ) لیتر1مقدار 

. د کار بازدید کنید که شل نشده باش ساعت50تورها را بعد از وتوپی مخروطی ر
ها را هم بازدید  پین ایمنی مهره. تور را سفت کنیدوهای ر در صورت لزوم مهره

 .کنید

  نکات ایمنی
هنگام کار دستگاه به دلیل احتمال پرتاب سنگ از نزدیک شدن افراد متفرقه به  

  .دستگاه جلوگیری نمائید
 .شافت گاردان حتماً حفاظ ایمنی داشته باشد 

 .هنگام جابجائی دستگاه با تراکتور باالبر هیدرولیک در حداکثر ارتفاع تنظیم شود 

 P.T.Oقبل از بازدید، تنظیمات و تعمیرات جزئی دستگاه، شافت گاردان را از  
 .جدا کنید

 .تور را قفل کنیدوبعد از پایان کار، ر 

ها را مرتباً بازدید  حفاظ.  را هرگز از دستگاه جدا نکنیدحفاظ ثابت و قابل تنظیم 
 .و در صورت فرسوده بودن تعویض کنید

ها نگهدارنده  دستگاه را روی سطح صاف و سخت قرار داده دقت کنید پایه 
تا وقتیکه . های ایمنی در محل خود قرار داشته باشند درست قرار گرفته و پیچ
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های ایمنی را بیرون   بلند نشده پیچزمین  هیدرولیک تراکتور ازتوسطدستگاه 
 .نیاورید

شود از این دستگاه منحصراً برای انجام عملیات کشاورزی استفاده  توصیه می 
 .شود
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  ) ایتالیاMASCHIO( ویکرتیواتور ماس

  افست تلسکوپی

 

 

 

 

  مشخصات فنی

 W-165 مدل
  اسب بخار30-40 قدرت مورد نیاز

 سانتیمتر 165 عرض کار

  سانتیمتر5/60 میزان جابجائی

  دور در دقیقهP.T.O(  540(سرعت دورانی شافت عقب 

  عدد32  تعداد تیغه ها

   کیلو گرم242  وزن
  کالچ دار  نوع گاردان
  مکانیکی  طریقه تنظیم

   دور در دقیقه210  دور محور تیغه ها
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 طریقه اتصال به تراکتور
  
  
  
  
  
  
  
  
 تراکتور p.t.oاتور و قسمت ساده آن به شافت یوتردان به دار گار ـ قسمت کالچ1

  . دو قسمت گاردان به یکدیگر وصل گردداتوریوترشود و قبل از نصب  متصل می
  .شود ـ دستگاه از طریق اتصال سه نقطه به تراکتور متصل می2
 های فنردار را در محلهای مربوطه قرار داده و از  پیناتوریوترـ بعد از سوار کردن 3

 .هایی متفرقه خودداری نمائید استفاده از پین یا اشپسل

 سانتیمتر 15 حداقلـ گاردان در حالتی که کامالً کشیده باشد نر و ماده آن باید 4
 سانتیمتر خالصی داشته 4همپوشانی داشته و در حالتی که جمع شده باشد حداقل 

  .باشد
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  اندازی و نگهداری دستورالعمل راه
  . بازدید به عمل آیداتوریوتراندازی از روغن دنده موجود در  ـ قبل از راه1
  .کاری شودسـ محلهای مورد نیاز گری2
 P.T.O و شافت اتوریوترهای مربوطه در سر شافت گیربکس  ـ از قرار گرفتن پین3

  .اطمینان حاصل گردد
  . خودداری نمائیداتوریوترهای  ـ از نزدیک شدن به تیغه4
 را در محل خود نصب و از جداسازی آن اکیداً خودداری ها  تیغهـ درب محافظ5

  .کنید
  .ـ آچارکشی مرتباً تکرار شود6
ها توسط افراد غیرمجرب خودداری و هنگام تعویض به منحنی  ـ از تعویض تیغه7

  .ها توجه شود مخصوص نحوه قرار گرفتن تیغه
  .ـ از روغن دنده مرغوب استفاده شود8
  . تراکتور خودداری نمائیدP.T.Oگاردان به شافت دار  ـ از اتصال قسمت کالچ9

  .دار استفاده نمائید  فقط از گاردان کالچاتوریوترـ به منظور نگهداری از 10
  .ـ از دست زدن به پیچهای تنظیم کالچ گاردان خودداری فرمائید11
  . خودداری گردداتوریوترهای تنظیم  ـ از دست زدن خودسرانه به پیچ12
کند از تماس رتیواتور با سطح زمین   تراکتور به عقب حرکت میـ در زمانی که13

  .اکیداً خودداری شود
  .ـ هنگام دور زدن با تراکتور، رتیواتور را از زمین بلند کنید14
  . را خالص نمائیدP.T.Oـ هنگام دور زدن تراکتور شافت 15
  .نمائیدهای کار کرده استفاده ن های نو در میان تیغه وجه از تیغه ـ به هیچ16
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های  ها را یکجا تعویض نمائید و هرگز از تیغه ها همه تیغه ـ در زمان تعویض تیغه17
  .غیریکسان استفاده نشود

  .ـ در مسافت طوالنی از حمل رتیواتور با تراکتور خودداری گردد18
. ـ بهترین زمان استفاده از رتیواتور هنگامی است که زمین رطوبت کمی داشته باشد19

  .مینهای سخت و خشک از رتیواتور استفاده نکنیدهرگز در ز
ها یا  ـ بعد از اتمام کار تمامی اشیاء، علوفه، شاخه و هر آنچه را که به دور تیغه20

  .محور آن پیچیده جدا و رتیواتور را تمیز نمائید
 را راه اندخته سپس دستگاه را با آرامی (p.t.o)ـ برای شروع کار ابتدا شافت عقب 21

هنگام کار از گاز دادنهای ناگهانی و زیاد از . ها وارد خاک شوند اورید تا تیغهپائین بی
  .حد خودداری کنید

.  دور در دقیقه باشد210ها حدود  ـ بهتر است سرعت تراکتور کم و دور محور تیغه22
  . کیلومتر در ساعت تجاوز کند10سرعت پیشروی تراکتور نباید از 

  . بزنیدزمین شخمها در جهت شیب  ر سراشیبیـ د23
  . درجه بیشتر باشد10ـ زاویه تمایل شافت گاردان پس از نصب نباید از 24
  
  
  
  
  

دار باشد از قبل برای  شود اگر کالچ ـ شافت گاردانی که همراه با دستگاه عرضه می25
واد کرده و ساگر کالچ هنگام کار به سهولت بک. فشار متوسط کاری تنظیم شده است

  . پیچهای نگهدارنده فنرها باید بطور یکنواخت سفت شوندکند تمامی داغ می
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  .واد کند دیسک باید تعویض شودس از سفت کردن پیچها باز هم کالچ بکپساگر 
ها را یک دور شل کرده و پس از طی کردن مسافت  کند پیچ ـ اگر کالچ عمل نمی26

گر کالچ حدود ا.این عمل را در صورت لزوم تکرار کنید.  متر آن را امتحان کنید300
ها را هرگز کامالً  پیچ. درجه داغ شود به این معنی است که تنظیم شده است50 تا 40

  .سفت نکنید

  ها تیغه تعویض
هائی را که  تیغه. ها را هر روز از نظر میزان فرسایش، شکستگی و غیره بازدید کنید تیغه

 نو را دقت کنید های تیغه. هنگام کار شکسته یا خم شده باشند سریعاً تعویض کنید
  .های قبلی ببندید درست در همان وضعیت تیغه

شود برای اجتناب  ها را تعویض کنید توصیه می چنانچه الزم باشد تعداد زیادی از تیغه
  .یکی و به ترتیب تعویض کنید ها، آنها را یکی از اشتباه در بستن تیغه

چ اتصال در سمت تیغه ها توجه داشته باشید که قسمت آچارخور پی هنگام بستن تیغه
  .قرار داشته ولی مهره با واشر مربوطه در سمت فلنج قرار گیرد

  .ها هنگام تعویض توجه داشته باشید به منحنی مخصوص نحوه قرار گرفتن تیغه
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  )افست کردن(تغییر وضعیت دستگاه 
به . دادتوان نسبت به مرکز تراکتور به چپ یا راست تغییر وضعیت  این دستگاه را می

  .این منظور به ترتیب زیر عمل نمائید
. های مربوطه را کامالً تمیز کنید تا جابجائی دستگاه آسان شود )ریل(ـ شاسی و راهنما 

اتصال صفحه نگهدارنده را شل کرده و پس از لغزاندن ) ذیلشکل (سپس دو عدد پیچ 
  .دستگاه به طرفین و استقرار در محل مورد نظر آنها را سفت کنید

  
  
  
  
 
  

  دستگاه و طرز رفع آنهابا کار احتمالی معایب 
  :عمق کار کافی نیست

  .های طرفین را کنترل و در صورت لزوم تنظیم کنید ـ وضعیت کفشک
  .ـ سرعت پیشروی را کم کنید زیرا ممکن است قدرت تراکتور کافی نباشد

دو ـ ممکن است زمین سخت باشد که در این صورت الزم است عمل شخم یک یا 
  .بار تکرار شود

روند سرعت پیشروی را  ـ اگر تیغه در سطح زمین دوران داشته و در خاک فرو نمی
  .باز هم کاهش دهید
  :شود خاک زیاد خرد می
  ـ ماله را باال بیاورید
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  .ـ سرعت پیشروی تراکتور را زیاد کنید
  :شود خاک به قدر کافی خرد نمی

  .ـ ماله را پائین بیاورید
  .را کم کنیدـ سرعت پیشروی 

  .ـ اگر زمین بیش از حد مرطوب است شخم نزنید
  :کند ها گیر می محور تیغه

  .ـ رطوبت خاک زیاد است
  .ـ ماله را باال بیاورید

  .ـ سرعت پیشروی را کم کنید
ـ در زمینهایی که ارتفاع علف زیاد است کار نکنید و علف و هر آنچه را که به 

پیچیده کامالً جدا و تمیز کنید تا از داغ شدن ) ها همحور تیغ(تور رگاه دو انتهای  تکیه
  .دستگاه جلوگیری شود

  :دستگاه لرزش و پرش دارد
  . استها گیر کرده ـ مواد خارجی بین تیغه

ها طوری  ها هنگام  نصب مراعات نشده و یا اینکه تیغه ـ منحنی نحوۀ قرار گرفتن تیغه
  .کند اند که قسمت کند آنها روی خاک عمل می سوار شده

  .اند ها فرسوده یا شکسته ـ تیغه
  .های وارده تاب برداشته است ها در اثر ضربه ـ محور تیغه

  :عمق کار در تمام عرض دستگاه یکنواخت نیست
در این صورت بازوی سمت راست . ـ به عنوان مثال در طرف راست عمق زیاد است

  .باالبر را کوتاه کرده و کفشک سمت راست را تنظیم کنید
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  یس و نگهداریسرو
   ساعته8سرویسهای 

  .ـ یاتاقانهای سر شافت گاردان را گریسکاری کنید
  .ـ تیغه ها را بازدید و سفت کنید

  .ها را گریسکاری کنید ـ انتهای محور تیغه
   ساعته50سرویس 

در صورت لزوم تا محل نشانه روی میل . ـ سطح روغن گیربکس را بازدید کنید
  .سنجش از روغن پر کنید

اگر درپوش پائینی را . سطح روغن محفظه جانبی زنجیر انتقال نیرو را بازدید کنیدـ 
  .در صورت لزوم از درپوش باالئی روغن اضافه کنید. باز کنید روغن باید بیرون بریزد

   ساعته400سرویس 
ـ روغن جعبه دنده و محفظه جانبی انتقال نیرو را از طریق پیچهای تخلیه موجود در 

 استفاده 140برای تعویض از واسکازین نمره . مالً تخلیه و تعویض کنیدزیر آنها کا
  .کنید

  
 




