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توانایی ها و آگاهی از دستورالعمل ها جهت حفظ و نگهداری تراکتور، این راهنما را به طور کامل مطالعه 

نمایند.

مطالب به صورت مجموعه ای از اصول و مقررات با هدف ایجاد ایمنی، آگاهی از دستورالعمل ها جهت 

نگهداری اثر بخش از تراکتور و نهایتًا ایجاد رضایت و خرسندی مشتریان محترم تدوین شده است. 

لطفًا پس از مطالعه، از دفترچه راهنما به دقت نگهداری فرمایید و در صورت فروش تراکتور، آن را در 

اختیار مالک بعدی قرار دهید.

مشتریان  به  خدمات  ارایه  آماده  و  گذرانده اند  را  نیاز  مورد  آموزشی  دوره های  شرکت،  نمایندگان 

می باشند. همواره جهت هرگونه تعمیرات به نمایندگی های مجاز این شرکت مراجعه فرمایید.

شرکت تراکتورسازی ایران حق انجام هرگونه تغییر، بدون اطالع رسانی قبلی را به عنوان رویه دایمی 

شرکت در راستای بهبود مستمر تولید برای خود محفوظ می دارد بنابراین برای کسب اطالعات بیشتر در 

زمینه تغییرات احتمالی و لیست نمایندگان مجاز فروش و خدمات پس از فروش لطفًا به سایت رسمی 

شرکت مراجعه فرمایید.

www.itmco.ir
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فرماثبتاطشخص تاطحصللاواط لک

دارای  تراکتور،  مجموعه  اصلی  قسمت های 

شماره سریال بوده، که این شماره ها و شماره سریال 

خود تراکتور نیز بر روی پالکی ثبت شده است. به 

بر  و  نمایید  دقت  شده  نصب  سریال های  شماره 

مورد  فنی  اطالعات  یا  یدکی  قطعات  آن ها  اساس 

نیاز را درخواست کنید.

1- شماره شناسایی خودرو )VIN( )شکل 1(

راننده  راست  قسمت  در  ثابت  صفحه  روی 

داخل کابین نصب می شود.

No: ...................................................................

شكل 1: شماره شناسايی خودرو

2- شماره سریال کابین در پشت کابین )شکل2(

No: ...................................................................

شكل 2: شماره سريال كابين

3- شماره سریال اکسل جلو )شکل 3(

روی دیواره اکسل و در سمت راست آن نصب 

می شود.

No: ...................................................................

4- شماره سریال پمپ انژکتور )شکل 4 شماره 2(

در صفحه ثابت بدنه پمپ حکاکی می شود.

No: ...................................................................

5- شماره سریال موتور )شکل 4 شماره 1(

بر روی بدنه موتور حکاکی می شود.

No: ...................................................................

شكل 3: شماره سريال اكسل جلو

شكل 4: شماره سريال موتور و پمپ انژكتور

1

2
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3 مومع تاعالطا

سال های متمادی از تراکتور خود به نحو کامل بهره 

بگیرید. 

و  تعمیر  افرادی  توسط  بایستی  تراکتور  این 

سرویس شود که با تمام مشخصات آن آشنا بوده و 

از مقررات ایمنی مندرج در این کتابچه پیروی نمایند. 

نمایندگی های مجاز شرکت تراکتورسازی ایران برای 

انجام سرویس ها و همچنین ارائه هرگونه خدمات 

و تعمیرات الزم در اختیار شما هستند.

اخطار

در بعضی از تصاویر این کتابچه درپوش ها و 

شده  برداشته  مسئله  بهتر  درک  برای  محافظ ها 

روشن  آن ها  بدون  را  تراکتور  وقت  هیچ  است. 

تعمیرات  انجام  جهت  نیاز،  صورت  در  و  نکنید 

ضروری، قبل از راه اندازی تراکتور، آن ها را در جای 

خود نصب نمایید.

اگر تراکتور در شرایط سخت و غیرعادی مورد 

استفاده قرار گیرد )مانند آب های عمیق و شالیزارهای 

برنج( بهتر است با نمایندگی های مجاز شرکت برای 

دریافت اطالعات و راهنمایی های الزم تماس بگیرید 

ناشی  مسئولیت های  پذیرش  صورت،  این  غیر  در 

از خسارت های احتمالی برای تراکتورها غیر ممکن 

بوده و از شرایط گارانتی خارج خواهد شد.

ضا نتاواب زرسااه یاقبلامزاتحليل

شرکت تراکتورسازی ایران، قبل از تحویل تراکتور 

به مشتریان محترم، ضمانت  یا  و  نمایندگی ها  به 

می کند که تک تک قطعات تشکیل دهنده تراکتور را 

تحت شرایط معینی در تولید و مونتاژ کنترل نموده 

و عاری از هر گونه عیب و نقص می باشد. 

متقبل  ایران  تراکتورسازی  شرکت  بنابراین 

عملیات  برای  تحویلی  تراکتور  چنانچه  می شود، 

یا  سال  دو  مدت  به  شود  برده  کار  به  کشاورزی 

دوهزار و چهارصد ساعت )2400 ساعت( هر کدام که 

زودتر فرا رسد و اگر برای عملیات صنعتی به کار برده 

شود به مدت شش ماه از تاریخ تحویل، قطعات آن 

را گارانتی نماید.

توجه

در موارد زیر، ضمانت نامه و گارانتی تراکتور 

لغو خواهد شد:

انجام  به موقع  اولیه  الف– چنانچه سرویس های 

نشود.

تراکتور،  قطعات  تعویض  موقع  در  چنانچه  ب– 

از قطعات و یا متعلقات غیراستاندارد و تایید 

که  استفاده شود  تراکتورسازی(  )توسط  نشده 

در اثر آن،  خساراتی به سایر قطعات وارد آید.

طقدطها

ITM 1500 شكل 5: تراكتور

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما جهت خرید 

تراکتور ITM 1500 به اطالع شما عزیزان می رسانیم 

که شرکت تراکتورسازی ایران با تولید تراکتور مدل 

درصدد  ضروری،  کاالی  یک  عنوان  به   ITM 1500

کشاورزان  به  خدمات  ارائه  جهت  در  گامی  است 

شریف ایران بردارد و نهایت کوشش را به کار بسته 

است تا تراکتوری در اختیارتان بگذارد که شایسته 

کاشت، داشت و برداشت زراعت شما باشد. 

مطالعه  دقیقًا  را  کتابچه  این  می کنیم  توصیه 

تا  کنید  مراعات  کاماًل  را  آن  راهنمایی های  و  کرده 
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ج – هرگونه خسارت ناشی از عدم استفاده صحیح 

از تراکتور

د – هرگونه تعمیرات و تنظیمات در تعمیرگاه های 

غیرمجاز

ایران  تـراکتـورسـازی  شـرکت  نمایندگـی های 

مسئولیت هایی دارند که شامل بازرسی کامل تراکتور 

برای حصول اطمینان از آماده بودن پیش از تحویل 

و آموزش کامل کاربری و نگهداری تراکتور می باشد. 

کنترل ها،  و  تجهیزات  کاربرد  شامل  آموزش ها  این 

برنامه سرویس و مراقبت و موازین ایمنی خواهد 

تراکتور  کاربرد  در  نحوی  به  که  افرادی  تمام  و  بود 

نقش دارند باید در جلسات آموزش حاضر باشند.

مومع تاگ رمنتااترمکتلر

مدت زمان گارانتى:

)تاریخ  تحویل  زمان  از  کشاورزی  تراکتورهای 

ساعت   2400 یا  سال  دو  مدت  به  فروش(  فاکتور 

کارکرد )هر کدام زودتر فرا رسد( به شرط عدم تغییر 

کاربری تراکتور )بستن فرانت لودر یا بکهولودر و...( 

دارای اعتبار گارانتی می باشند.

تراکتورهای صنعتی فاقد لودر و بیل مکانیکی 

به مدت 6 ماه از زمان تحویل )تاریخ فاکتور فروش( 

دارای گارانتی می باشد.

خدمات رایگان در طول دوره گارانتی:

1- سرویس P.D.I یا قبل از تحویل درمحل نمایندگی

کاربری  محل  در  ساعت   50 یا  اولیه  سرویس   -2

تراکتور

3- سرویس ثانویه یا 250 ساعت در محل کاربری 

تراکتور

توضیح:

کلیه سرویس های فوق رایگان بوده و هیچ گونه 

مشتری  اما  شد،  نخواهد  اخذ  مشتری  از  وجهی 

می بایست به محض رسیدن تراکتور به کارکردهای 

مذکور مراتب را به نمایندگی مربوطه اعالم نماید. 

در غیر این صورت کلیه عواقب بعدی و خرابی های 

ناشی از عدم سرویس برعهده مالک تراکتور بوده و 

مشمول گارانتی نخواهد بود.

آموزش

اولیه  آموزش های  تراکتور،  تحویل  هنگام  به 

توسط  تراکتور  کاربری  و  نگهداری  و  سرویس 

نمایندگی به مالک ارایه می گردد.

شرایط عدم تایید گارانتی:

- هرگونه استفاده نامناسب از تراکتور )کشش بیش از 

حد، شرایط نامناسب نگهداری، استارت زدن های 

مستمر و زیاد و ...(

- هرگونه تعمیر و تنظیم در تعمیرگاه های غیر مجاز 

و افراد غیر مسئول خارج از شبکه نمایندگی ها

- لوازم برقی و مصرفی

- تغییر کاربری تراکتور )نصب فرانت لودر، بکهولودر 

و ...(

- استهالک نرمال قطعات

- اتمام زمان گارانتی

- تصادفات، آتش سوزی و حوادث و بالیای طبیعی 

و هر گونه تخریب با عوامل بیرونی
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مرتب ط

شركت  با  محترم  مشتريان  تماس  راه های 

تراكتورسازی ايران به شرح ذيل می باشد:

امور گارانتی:                        041-34245908

فاکس:                                041-34249716

warranty@itmco.ir                :آدرس ایمیل

تلفن امداد تراکتور:                        041-3122

آدرس سایت شركت ت.ث.ث:

 www.irantcc.com

شماره تلفن های فروش:

041-34249692

041-34249693

041-34249619

شماره تلفن رسيدگی به شكايات:

041-34255833

سخنی با مالک تراکتور

در نگهداری این دفترچه کوشا باشید و آن را به   .1

مکانیک های مجاز که روی تراکتور شما کارکرده 

است ارائه نمایید تا بتواند تاریخ سرویس های 

رایگان را یادداشت کند.

تحویل تراکتور: این کار به وسیله یکی از افراد   .2

حرفه ای شرکت، اجرا خواهد شد.

سرویس  و  نگهداری  و  دستورالعمل ها  اجرای   .3

برای استفاده صحیح، ضروری هستند.
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آشنا  تراکتور  از  استفاده  محدودیت های  و 

شوید. برای برطرف کردن مواردی که در آن ها  

شک دارید همواره دفترچه را در دسترس نگه 

دارید.

شكل 7: مطالعه دفترچه راهنمای استفاده از تراكتور

باشید. سعی  آرامش خاطر داشته  از کار،  قبل   .3

و  کنترل ها  همه  درک  بدون  را  تراکتور  نکنید 

برید.  کار  به  آن  اصلی  سیستم های  عملکرد 

موازین  این  رعایت  بدون  ندهید کسی  اجازه 

از تراکتور استفاده نماید. مواظب افرادی که در 

کنار تراکتور ایستاده اند »به خصوص« کودکان 

موتور  انداختن  کار  به  از  قبل  همیشه  باشید. 

دستلرمتامیاناا

در  عوامل  مهم ترین  از  یکی  راننده  ایمنی 

این  طراحی  در  می باشد.  تراکتور  یک  طراحی 

تراکتور، جنبه های ایمنی الزم مورد توجه قرار گرفته 

روی  زیادی  حوادث  ساله  هر  همه،  این  با  است. 

می دهد که با کمی تأمل و دقت بیشتر در به کار 

بردن ماشین آالت و ادوات کشاورزی می توان از این 

حوادث جلوگیری کرد.

با  می توانید  تراکتور  راننده  عنوان  به  شما 

این  از  بسیاری  از  زیر  دستورالعمل های  رعایت 

حوادث جلوگیری نمایید.

تلصیهاه یاعالطاابهاهنگ مامستف دهامزاترمکتلر

با قوانین ایمنی آشنا شوید. هر جا که تراکتور   .1

را به کار می برید با از بین بردن عوامل خطرزا 

از حوادث غیر مترقبه جلوگیری کنید.

قبل از اولین به کارگیری تراکتور، دستورات این   .2

دفترچه را به دقت مطالعه کنید تا با مشخصات 

میانا

در  یا  و  کتابچه  این  در  زیر  که عالمت  هرکجا 

برچسب های ایمنی دیده شود باید به متن آن پیام 

توجه شود.

شكل 6: عالمت اخطار و احتياط

اخطار

این عالمت نشان دهنده دستورات یا موازینی 

می باشد که اگر به درستی رعایت نشوند ممکن 

است منجر به حوادث ناگوار و یا مرگ شوند.

احتیاط

عالمت فوق نشان دهنده دستورات یا موازینی 

می باشد که اگر کاماًل رعایت نشوند ممکن است 

منجر به آسیب دیدگی یا خسارت شوند.

توجه

به  بیشتر  توجه  دهنده  نشان  فوق  عالمت 

موضوع مشخص برای کارآیی بیشتر، تعمیر و راه 

اندازی راحت تر می باشد.
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نشانی  آتش  کپسول  یک  که  می شود  توصیه   .5

در دسترس  اولیه، همیشه  و جعبه کمک های 

باشد.

شكل 9: لباس های ايمنی

از پوشیدن لباس های گشاد، خودداری کنید زیرا   .6

ممکن است به قسمت های متحرک تراکتور یا 

یا حرکت دادن تراکتور به اطراف نگاه کنید و 

مطمئن شوید که شرایط ایمنی برقرار می باشد 

تراکتورهای کابین دار  امر به خصوص، در  این 

مهم می باشد زیرا راننده، صدای افرادی که در 

اطراف تراکتور هستند را نمی شنود.

دوم خریداری  به صورت دست  را  تراکتور  اگر   .4

کرده اید، دقت کنید که تمامی تجهیزات ایمنی 

برچسب های  راننده،  ایمنی  محافظ  قبیل  از 

خود،  محل  در  هشداردهنده ها  و  ایمنی 

را  نصب شده باشند در غیر این صورت، آن ها 

در  و  خریداری  شرکت  مجاز  نمایندگی های  از 

محل خود نصب نمایید.

شكل 8: کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه

باعث آسیب دیدگی شود.  و  کرده  ،گیر  ادوات 

از قرار گرفتن در معرض صدای شدید به مدت 

به  است  که ممکن  گردد چرا  اجتناب  طوالنی 

شنوایی شما آسیب برساند.

توصیه می شود در تراکتورهای بدون کابین از   .7

هنگام  گردد.  استفاده  گوش(  )محافظ  گوشی 

استفاده از کودپاش یا سمپاش و غیره، ممکن 

نیاز  مورد  مخصوص  ایمنی  تجهیزات  است 

طرف  از  شده  ارایه  توصیه های  کلیه  باشد، 

فروشنده و تولید کننده مواد شیمیایی را رعایت 

کنید.

شكل 10: سوار نمودن مسافر ممنوع است.

8.  این تراکتور فقط برای یک نفر )راننده( طراحی 
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یا مالبند را ندهید. اگر افرادی را سوار می کنید 

از یک تریلر مناسب با سرعت مطمئن استفاده 

نمایید.

قبل از شروع کار ، دقت کنید کسی یا چیزی در   .3

مسیر حرکت وجود نداشته باشد.

از همان  از مسیر شیب دار  موقع پایین آمدن   .4

سرعت باال رفتن استفاده کنید. در موقع پایین 

آمدن از شیب، هرگز تراکتور را خالص نکرده و 

یا پدال کالچ را فشار ندهيد.

شكل 13: رعايت سرعت مطمئنه در سراشيبی

حد  از  بیش  سرعت  با  شرایطی  هیچ  تحت   .5

دست  از  را  تراکتور  کنترل  تا  نکنید  حرکت 

جاده های  پیچ ها،  در  خصوص  به  ندهید؛ 

گریس،  از  عاری  را  پدال ها  و  پله ها  پایی،  زیر   .4

روغن و گل نگه دارید.

استارت  به  مبادرت  سربسته،  محیط های  در   .5

زدن نکنید. گازهای خروجی اگزوز سمی هستند 

و در عرض چند دقیقه می تواند باعث خفگی 

شود. از تهویه کامل هوا اطمینان حاصل کنید.

شرایط ایمن کار

دیگر  افراد  و  کودکان  به  رانندگی  اجازه  هرگز   .1

را نداده و از ایستادن آن ها در فاصله نزدیک، 

جلوگیری  ادوات  اتصال  یا  و  عملیات  موقع 

کنید.

شكل 12: سوار نمودن اشخاص در تريلر مناسب با 

سرعت مطمئن

به اشخاص اجازه سوار شدن روی پله ها، گلگیر   .2

کابین،  داخل  عنوان،  هیچ  به  لذا  است  شده 

سوار  اجازه  اشخاص  به  و  نکنید  سوار  مسافر 

شدن روی پله ها و مالبند را ندهید.

قبل از استارت زدن

فقط زمانی استارت بزنید که در صندلی نشسته   .1

باشید.

قبل از استارت زدن، عملکرد سیستم های اصلی   .2

و تجهیزات ایمنی را کنترل کنید.

بالفاصله، هر گونه نقص موجود را برطرف کنید   .3

هرچند که کوچک باشد.

محيط های  در  تراكتور  نمودن  روشن  عدم   :11 شكل 

سربسته
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دامنه های با شیب تند اجتناب کنید.

هر وقت با سرعت رانندگی می کنید یا تریلری   .11

ترمز  را  چرخ  یک  هرگز  می کنید  يدک کشی  را 

نکنید. )تک ترمز نکنيد(.

شكل 16: پارک ايمن تراكتور

هرگز تراکتور را با موتور روشن و بدون کشیدن   .12

ترمزدستی، رها نکنید. هر نوع وسیله سوار شده 

بر تراکتور را روی زمین گذاشته، ترمزدستی را 

کشیده و سوئیچ استارت را خارج کنید.

هرگز اجازه ندهید که شخصی در زیر تجهیزات   .13

هیدرولیکی قرار گیرد.

بدون  کنید.  استفاده  ایمنی  کمربند  از  همیشه   .14

مثل  محافظی  سیستم  ایمنی،  کمربند  بستن 

خراب  استارت،  سیستم  که  وقتی  را  تراکتور   .8

کالچ،  کمک  به  یا  يدک کشی  وسیله  به  است 

انجام دادن چنین عملی، عالوه  نکنید.  روشن 

جعبه دنده،  به  است  ممکن  خطر،  ایجاد  بر 

خسارت وارد کند.

اگر تراکتور در جایی گیر کرد عالوه بر استفاده   .9

دیفرانسیل،  کردن  قفل  و  جلو  دیفرانسیل  از 

این  با  برانید.  عقب  به  را  تراکتور  کنید  سعی 

کار از بلند شدن جلوی تراکتور و چپه شدن آن 

اکسل  حول  تراکتور  )چرخش  عقب  به سمت 

عقب( جلوگیری می کنید.

شكل 15: رعايت فاصله جانبی

از رانندگی نزدیک گودال ها، مناطق زه کشی و   .10

شیب دار و نامنظم

يدک کشی  را  تراکتور  که  است  ضروری  اگر   .6

)بکسل( کنید ابزارهای مورد استفاده را بررسی 

در  غیره(.  و  پین ها  زنجیرها،  )کابل ها،  نمایید 

استفاده  ایمن  سرعت های  از  عملیات  طول 

از  بهتر  مالبند،  از  استفاده  ترجیحًا  کنید. 

به کارگیری زنجیر و کابل ها است.

شكل 14: پایین آوردن ادوات موقع خاموش كردن 

تراكتور

و  نیست  حرکت  حال  در  تراکتور،  که  وقتی   .7

را  هيدروليک  بازوها  است،  موتورخاموش  یا 

در  هيدروليک  )سيستم  ندارید  نگه  بار  تحت 

احتمال  بر  عالوه  زیرا  باشد(  پایین  موقعيت 

بروز حادثه، ممکن است به سیستم هیدرولیک 

و اکسل عقب، آسيب وارد شود.
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شكل 20: يدک كشی نامناسب

هرگز در سرعت های باال رانندگی نکنید و هرگز   .18

با دیفرانسیل قفل شده دور نزنید.

شكل 21: محافظ گاردان

شكل 19: توجه به ابعاد ادوات نصب شده

کنده  اطراف  پیچ ها،  سر  در  تراکتور  از  وقتی   .15

مشابه  موانع  دیگر  و  سنگ  تخته  درخت، 

طول  و  عرض  به  همیشه  می کنيد،  استفاده 

ارتفاع  به  اجزاء نصب شده عقب و همچنین 

تراکتور، سایبان و اگزوز توجه داشته باشید.

هرگز از بازوی وسط یا بازوهای پایینی سیستم   .16

نکنید.  استفاده  مالبند  عنوان  به  هیدرولیک 

تراکتور  شود  سبب  است  ممکن  عمل  این 

عواقب  و  شده  واژگون  عقب  چرخ های  روی 

غیرمترقبه و جدی داشته باشد.

از حرکت تراکتور، مطمئن شوید که همه  قبل   .17

عملکرد  ترمزها،  و  فرمان  ویژه  به  کنترل ها 

صحیح دارند.

محافظت  وظیفه  تنهایی  به  نمی تواند  روپس 

را انجام دهد.

شكل 17: عدم تردد زير تجهيزات هيدروليكی

شكل 18: استفاده از كمربند ايمنی
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توجه

دنده ای  همان  از  سرازیری  در  رانندگی  موقع 

مورد  رفتن  سرباال  هنگام  در  که  کنيد  استفاده 

استفاده قرار گرفته است. در میانه مسير شیب دار، 

مبادرت به تعویض دنده نکنید. در صورت وجود 

دیفرانسیل جلو همیشه از آن استفاده کنید چون 

ترمز  توانایی  و  تراکتور  کشش  صورت،  این  در 

افزایش می یابد.

شكل 22: وزنه های كيفی جلو

از متعادل بودن  پر،  تریلر  25. هنگام يدک کشي 

وزن تراکتور )باالست صحیح تراکتور( اطمينان 

و  )چسبندگی  جاده  شرایط  نمایید.  حاصل 

شیب جاده( و شرایط ترمزگیری را بررسی کنید. 

محدوده بار حداکثر به منظور حمل و نقل ایمن 

را در نظر داشته باشید.

جاده های  در  رانندگی  موقع  ایمنی،  موارد  رعایت 

عمومی

راندن تراکتور در بزرگراه ها توصیه نمی شود. در 

با  است.  مناسب تر  کامیون  از  استفاده  موارد  این 

این حال در صورتی که راندن تراکتور در جاده کاماًل 

ضروری باشد، توصیه های زیر را در نظر بگیرید.

توصیه ها: 

از قوانین ترافیک ویژه محل خود پیروی کنید.  .1

یا  رانندگی  اجازه   ، مجاز  اشخاص  به  فقط   .2

عملیات با تراکتور را بدهید.

قفل کن  قطعه  وسیله  به  را  ترمزها  همیشه   .3

آن ها، به همدیگر متصل کنید. ترمزگیری یکی 

از چرخ ها ممکن است تراکتور را از کنترل خارج 

کند و منجر به تصادف جدی شود.

تراکتور در جاده، در  با  رانندگی  همیشه موقع   .4

سمت صحیح جاده حرکت کنید.

سرعت را در حد مجاز نگه دارید.  .5

چراغ های  و  نشانگرها  جلو،  چراغ های  همه   .6

ایمنی را در شرایط مناسب، نگه دارید.

اقدامات  می کنید  استفاده   P.T.O از  که  وقتی   .19

احتیاطی ضروری را به کار  ببرید. از پوشیدن 

پرهیز  بلند  لباس های گشاد و داشتن موهای 

است  حرکت  حال  در  محور  که  وقتی  و  کنید 

به آن نزدیک نشوید. از محافظ محور گاردان 

استفاده کنید.

مقابل  در  که  کسی  طرف  به  را  تراکتور  هرگز   .20

یک جسم ثابت مثل دیوار یا ادوات قرار گرفته 

است نرانید.

مراقب باشید کسی بین تراکتور و ادوات قرار   .21

نگیرد مگر اینکه تراکتور در حالت خالص بوده 

و ترمز دستی کشیده شده باشد.

به  را  ترمز  پدال  نگیرید.  ترمز  ناگهانی  22. به طور 

داشته  یاد  به  دهید.  فشار  تدریج  به  و  نرمی 

ترمز  کارایی  چرخ ها،  شدن  قفل  با  که  باشید 

کاهش می یابد.

برای  یا  سنگین  تریلر  کشیدن  یدک  هنگام   .23

به  شده  متصل  سنگین  ادوات  متعادل سازی 

نصب  وزنه های  از  نقطه  سه  اتصال  سيستم 

شده در جلوی تراکتور استفاده کنید.

24. هنگام کار با ادوات کششی ، به فضای بزرگی 

نیاز دارید لذا قبل از شروع کار به طول و عرض 

ادوات ، توجه داشته باشید.
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تراکتور را به طور صحیح، روی تریلر قرار دهید.  .2

تراکتور در دنده یک قرار داده شود.  .3

ترمزدستی را بکشید.  .4

از گوه چوبی زیر چرخ ها که به کف  ثابت شده   .5

هنگام يدک کشی تریلر یا تجهیزات دیگر:  .7

همه اجزاي متصل شده با کوپلینگ، پین ها و   •

میله ها و محورها و غیره را بازرسی کنید.

قفل  یک  از  و  کنید  محکم  مالبند  به  را  پین   •

ایمن به منظور پیشگیری از تصادف استفاده 

کنید.

یا  ادوات  روی  بر  کسی  ندهید  اجازه  هرگز   •

تجهیزات سوار شود.

در صورتی که تجهیزاتی به سیستم هیدرولیکی   •

وصل شده باشد کنترل سیستم هیدرولیکی را 

در وضعیت »حمل و نقل« قرار دهید.

نیاز، کنترل  ازنظر تعادل وزن مورد  را  تراکتور   •

متعادل  برای  وزنه  یا  مایع  یک  از  و  کنید 

نمودن تراکتور )باالست( استفاده نمایید.

مطمئن شوید که همه پین های اتصال با یک   •

اشپیل، قفل شده باشند.

راهنمای  کتابچه  به  بیشتر  اطالعات  برای   •

مربوط به آموزش تجهیزات مراجعه کنید.

حمل و نقل تراکتور، روی کامیون

حداکثر ارتفاع و عرض را برای بارگیری در نظر   .1

داشته باشید. در صورت نیاز، اتاقک و اگزوز را 

باز کنید.

باشد استفاده کنید.

سوکت سولنوئید پمپ انژکتور را قطع کنید. با 

این کار از روشن شدن موتور جلوگیری خواهد شد. 

همچنین می توانید کابل منفی را از باتری باز کنید.

شكل 23: اطمينان از قفل بودن پين ها

شكل 24: حمل ايمن تراكتور
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توجه

مربوط  قوانین  از  فوق،  توصیه های  بر  عالوه 

حاصل  اطالع  خودتان  منطقه  در  تردد  امور  به 

را  تردد  به  مربوط  نامه  آیین  همیشه  نمایید. 

جدی بگیرید.

ایمنی در تعمیر و نگهداری

سعی کنید همیشه سوخت ریخته شده به باک   .1

تمیز باشد.

روی  کار  موقع  یا  تراکتور  باک  کردن  پر  موقع   .2

سیستم سوخت رسانی، سیگار نکشید.

شكل 25: عدم استعمال دخانيات موقع سوخت گيری

وقتی که موتور تراکتور روشن است از پر نمودن   .3

باک خودداری نمایید.

غیره(  و  شمع  کبریت،  )چراغ،  شعله  از  هرگز   .4

برای کنترل سطح آب باتری استفاده نکنید و 

در صورت لزوم از یک چراغ قوه دستی استفاده 

نمایید.

شكل 26: كنترل سطح آب باتری

مراقب باشید که آب باتری با چشمان شما یا   .5

قسمت های دیگر بدنتان تماس پیدا نکند. در 

صورت وقوع، جای تماس يافته را با مقدار زیاد 

آب تمیز، شسته و به پزشک مراجعه کنید. اگر 

آب باتری را به اشتباه نوشیده اید، مقدار زیادی 

مایعات مصرف کرده و فورًا به پزشک مراجعه 

کنید. آب باتری بسیار خورنده می باشد. موقع 

استفاده بایستی از خودتان محافظت کرده و 

همواره باتری را تمیز نگه دارید.

شكل 27: محافظت در مقابل آب باتری

تست  کوتاه،  اتصال  ایجاد  با  را  باتری  هرگز   .6

استفاده   متر  چگالی  یک  از  همیشه  نکنید. 

نمایید یا توسط تعميرکار ماهری بررسی شود.

وقتی که کابل های باتری را از هم جدا می کنید   .7

همیشه ابتدا کابل منفی را جدا کنید تا مطمئن 

شوید که اتصال کوتاه در کلیدها ایجاد نشود.

قبل از اجرای هرگونه تعمیر روی تراکتور، موتور   .8
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را خاموش کنید.

درست،  و  خوب  را  هیدرولیک  اتصاالت  همه   .9

محکم کنید.

کردن  جدا  یا  اتصال  از  قبل  را  سیستم  فشار   .10

هیدرولیکی،  آب بندهای  یا  لوله ها  اتصاالت، 

می تواند  فشار  تحت  روغن  دهيد.  کاهش 

یا  کرده و سبب سوزش  نفوذ  بدن  به پوست 

اتفاقی،  چنین  وقوع  در صورت  شود.  عفونت 

فورًا به پزشک مراجعه کنید.

شكل 28: محافظت در مقابل روغن های تحت فشار

به نشت مايعات از سوراخ های کوچک، معمواًل   .11

را  نشتی  محل  وقتی  نمی شود.  داده  اهمیت 

جستجو می کنید از یک تکه کاغذ یا دستکش 

استفاده کنید. بدون وجود محافظ مناسب ، از 

وقتی  نکنید، بخصوص  استفاده  دست هایتان 

که سیستم تحت فشار بوده و یا دمای سيستم 

باالست. اگر نور در دسترس کافی نیست هرگز 

باعث  که مطمئنًا  نکنید چرا  استفاده  از شعله 

آتش سوزی خواهد شد.

شكل 29: كنترل نشتی مايعات تحت فشار

اگر وسایل و تجربه کافی در پنچرگیری ندارید   .12

اقدام به این کار نکنید، اجازه دهید نمایندگی 

شرکت یا افراد مجاز این کار را انجام دهند.

قبل از درآوردن اشیائی مانند تکه های فلز که   .13

ابتدا  باشند،  کرده  را سوراخ  تایر  است  ممکن 

باد آن را تخلیه کنید.

اگر مراحل مونتاژ تایر بر روی رینگ، به درستی   .14

باعث  و  بترکد  تایر  است  ممکن  نگیرد  انجام 

خسارت فراوان یا حتی مرگ شود.

شكل 30: پر کردن تایر با باد

وقتی می خواهید لبه های تایر برروي رینگ به   .15

طور صحيح قرار گيرد هرگز به زیاد کردن فشار 

باد به بیش از 2٫4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، 

اعالم  حد  از  بیش  باد  فشار  زیرا  نکنید  اقدام 

نیروی  با  است  ممکن  شرکت  طرف  از  شده 

انفجاری خطرناکی، لبه یا زهوار رینگ و تایر را 

پاره کند. اگر بعد از اعمال حداکثر فشار اعالم 

شده، هر دو لبه الستیک به طور صحيح مونتاژ 

نشد، باد تاير را خالی کرده و الستیک را دوباره 
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از  یکی  یا  و  تراکتور  است  الزم  که  مواقعی   .18

محورها را در ارتفاع خاصي نگه داريد ، هرگز 

استفاده  آن  داشتن  نگه  برای  تراکتور  از جک 

هم  را  ایمنی  بیشترین  که  پایه  سه  از  نکنید. 

استفاده  دارد  پایداری  هم  و  قدرت  لحاظ  از 

نمایید.

شكل32: باز كردن ناايمن درب رادياتور

هنگامی که می خواهید درب رادیاتور را باز کنید   .19

دور  حالت  در  آن را  است،  داغ  هنوز  موتور  و 

آرام )دور پایین( قرار دهید و سپس درب را تا 

مرحله اول آن به آرامی باز کنید تا فشار آزاد 

یک  از  همیشه  بردارید.  را  درب  سپس  شود. 

به طور صحیح در رینگ قرار داده، روغن زده و 

با باد پرکنید.

در موقع پرکردن الستیک باباد، به نکات ایمنی   .16

زیر توجه فرمایید:

حتی االمکان از محفظه ایمنی استفاده نمایید.   •

روی الستیک نایستید.  •

از سرشیلنگ قفل شونده و شیلنگ بلند استفاده   •

نمایید.

سعی نکنید چرخی که در حال افتادن است را   .17

نگه دارید. به جای گرفتن چرخ، سریعًا از آن دور 

شوید و از صدمه زدن به خودتان پرهیز کنید.

شكل 31: استفاده ايمن از سه پايه

برای  ضخیم  پارچه  یا  دستکش  مثل  محافظ 

محافظت از دست هایتان استفاده کنید.

تلصیهاه یاعالطا

درباره ادوات

در  شده  اشاره  توصیه های  رعایت  بر  عالوه 

مورد بکارگيري تراکتور، دستورالعمل های مربوط به 

استفاده صحیح از ادوات نیز باید اجرا گردد. برای 

انجام کار بطور رضايت بخش، تراکتور و ادوات باید 

متناسب باهم انتخاب شوند.

مخزن سوخت

خوب  کارکرد  برای  سوخت  تمیزی  و  خلوص 

موتور و سیستم انژکتور ضروری می باشد. به منظور 

مناسب  استفاده  مورد  سوخت  اینکه  از  اطمینان 

است توصیه های زیررا مد نظر قرار دهيد:

در  یک  هر  که،  شیر  دو  به  مجهز  مخازن  از   .1

انتهای طرفین قرار دارند استفاده کنید. مخازن 

پالستیکی ارجحیت دارد. وقتی که یک مخزن 

فوالد  از  بایستی  می شود  برده  کار  به  فلزی 

باشد.  شده  ساخته  مناسب  الیه  با  زنگ  ضد 

جنس الیه پوششی نبایستی از فلز روی باشد 

زیرا ممکن است ذرات ريز جدا شده از پوشش 
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داخلی، باعث آلودگی سوخت شده و به همراه 

مواد سوختی وارد سيستم سوخت رسانی موتور 

گرديده و به موتور آسيب وارد نمايد.

شكل33: تانكر نگهداری گازوییل

بشکه ها یا مخازن بایستی از نور، باران و گرد   .2

روی  بایستی  آن ها  شوند.  محافظت  خاک  و 

شیب  دارای  که  افقی  مکان  یک  در  پایه ای، 

کمی بوده، قرار گيرند به طوری که انتهای محل  

تخلیه 7 سانتی متر بلندتر از سمت ديگر بشکه 

باشد. در این شرایط، آب و ناخالصی ته نشین 

خواهند  تخلیه  دوم  طریق خروجی  از  و  شده 

شد.

شكل 34: باز  كردن ناايمن درب رادياتور

بلندترین  در  هوا  ورودی  یک  بایستی  مخازن   .3 

نقطه خود داشته باشند و این ورودی باید در 

مقابل ورود آب محافظت گردد.

قبل از سوخت گیری مجدد مخزن، باقی مانده   .4

کنید.  خالی  را  آب  و  ناخالصی ها  سوخت، 

می توانید از این باقی مانده برای کارهای دیگری 

از قبیل شستن قطعات و ابزار و غیره استفاده 

کنید.

وقتی که باک تراکتور را پر می کنید همیشه از   .5

یک قیف، ظروف یا پمپ تمیز استفاده نمایید. 

در صورت امکان از فیلتر استفاده کرده و هرگز 

از پارچه یا کتان استفاده نکنید.

و  خانه ها  از  دور  را  سوخت  ذخیره  محل   .6

اصطبل ها ساخته و در اطراف آن، فضای اضافی 

در نظر بگیرید تا در صورت بروز آتش، مواد قابل 

نداشته  وجود  تاسيسات  اين  نزدیک  احتراق، 

باشد.

از استعمال سیگار یا نصب تجهیزات الکتریکی   .7

که ممکن است جرقه هایی در نزدیکی مخازن 

ایجاد کنند خودداری کنید.

موقع پر کردن باک، هرگز موتور را روشن نکنید.  .8

زیر  به شکل  قابل دید،  از عالمت های هشدار   .9

استفاده کنید.

اشتعال زا، سيگار نكشيد.

اشتعال زا، خطر

همیشه باک تراکتور را در آخر روز کاری پرکنید.  .10

اين کار باعث مي شود، هنگام شب، از ميعان 

بخار آب و تشکیل قطرات آب، در داخل مخزن، 

جلوگیری شود.

ممکن است اين آب با سوخت مخلوط شده 
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و  پمپ  به  ناپذیر  جبران  خسارات  سبب  و 

نازل های تزریق سوخت گردد.

شكل 35: باک تراكتور

ذخیره سازی قطعات و روغن

همیشه قطعات یدکی نظیر فیلترها، تسمه ها، 

تمام  و  نمدها  کاسه  اشپیل ها،  المپ ها،  فیوزها، 

روان کارها را ذخیره کنید تا از اتالف زمان، جلوگیری 

شود و نیز سرویس ها در زمان های مقرر اجرا گردند.

تمیز  مکان  در  بایستی  مذکور  مواد  و  قطعات 

به دور از رطوبت، گرد و خاک، دور از اسید و مواد 

نگهداری  است  مناسب  تهویه  دارای  که  خورنده 

شوند.

داخل فیلتر، یک محیط مرطوب برای بسیاری 

که  شوید  مطمئن  بایستی  می باشد.  حشرات  از 

حشرات وارد فیلتر نشده و باعث خرابی آن نشوند.

همه قطعات بایستی در جعبه های مربوطه شان 

تا زمان استفاده، نگهداری شوند.

شكل 36: نگهداری صحيح قطعات تراكتور

شیلهاه یانگهدمریاصحیحاترمکتلر

صورت  احسن  نحو  به  نگهداری  اینکه  برای 

بگیرد توصیه های زیر را در نظر داشته باشید:

تعویض روغن و آب رادیاتور: 

دمای  در  باید  تراکتور  کارها  این  انجام  برای 

سطح  بررسی  برای  گیرد.  قرار  تراز  سطح  و  عادی 

از  همیشه  است.  کافی  تراکتور  بودن  تراز  روغن، 

روغن های توصیه شده استفاده کنید. از استفاده از 

روغن های متنوع، در قسمت های مختلف اجتناب 

کنید.

تمیز کردن: 

نگهداری،  و  تعمیر  هرگونه  انجام  از  قبل 

از  زیرا  است  مهم  خیلی  تراکتور  عمومی  تمیزکاری 

ورود ناخالصی ها به قسمت های مختلف مکانیکی 

ممانعت می کند و باعث تسهیل کار می شود.

طح فظامياناارمنندها)روپس(

محافظ ايمنی، از راننده، هنگام واژگونی تراکتور 

ايمنی،  محافظ  روی  در  هرگز  می کند.  محافظت 

اصالحات  یا  و  جوشکاری  اره کاری،  سوراخ کاری، 

ديگری انجام ندهید.

آسـیب دیـدگـی،  مواقع  در  بايسـتی  روپس 

جایگزین شود.

از  حفاظت روپس زمانی مؤثر خواهد بود که 

کمربند ایمنی صحيح تنظیم شده، استفاده نمایید.

محافظ  کار  کابین،   ،ITM 1500 تراکتور  در 

در  فوق  موارد  رعایت  لذا  و  داده  انجام  را  ايمنی 

مورد کابین نیز دارای اهميت است.
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برچسباه یامیانا

اخطار 

مواظب باشید که برچسب های خطر و احتیاط، 

کنده نشود در غیر این صورت برچسب تازه ای از 

نمایندگی های مجاز تهیه و به جای آن نصب کنید.

کرده اید،  خریداری  دوم  دست  را  تراکتور  اگر 

خود  در محل صحیح  بر چسب ها  که  کنید  دقت 

چسبانده شده باشند.

واقع در ستون سمت 

راست داخل کابین
I.P.T.O کنار اهرم راه انداز

داخل کابین، سمت راست 

صندلی راننده

صفحه پشت سیلندر ترمز

روی رادیاتور
داخل کابین، سمت راست صندلی راننده

داخل کابین، سمت 

راست صندلی راننده

محل نصب برچسب های ايمنی
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محل نصب برچسب های ايمنی

روی جعبه باطری

روی جعبه باطری

روی جعبه باطری

روی باک

هر دو طرف 

رادیاتور

روی صفحه، جنب 

سوکت تریلر

روی صفحه، جنب سوکت تریلر

روی صفحه، جنب 

سوکت تریلر

واقع در کنار 

شبکه های بغل 

کاپوتاژ

گلگیر عقب، در عقب 

تراکتور

گلگیر عقب، در عقب تراکتور

داخل کابین

صفحه پشت 

سیلندر ترمز

صفحه پشت 

سیلندر ترمز

روی استارتر

روی شیشه جلوی راننده

داخل کابین، سمت چپ 

راننده روی درب

داخل کابین
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محل نصب برچسب های عمومی

واقع در ستون سمت کناری راست داخل کابین
روی کاپوتاژ

روی صفحه، جنب سوکت تریلر

روی کاپوتاژ
روی اهرم 

ترمز دستی

کنار اهرم گاز دستی

صفحه زیرین 

داشبورد
کنار اهرم راه انداز 

I.P.T.O

P.T.O کنار اهرم

روی کاپوتاژ روی کاپوتاژ روی کاپوتاژ

کنار اهرم 

گیربکس 

خزشی

کنار اهرم محرک 

چرخ جلو

روی کاپوتاژ

روی کاپوتاژ

سمت راست راننده، زیر کاور جعبه فیوز سمت راست راننده، زیر 

کاور جعبه فیوز
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1-ددروبشدنا

1-1- معرفی كنترل های عمومی

الف( كنترل های عمومی جلو )شكل 1(

1- صفحه نمايش )نشانگر(

2- غربالک فرمان

3- قفل ستون فرمان

4- پدال كالچ

)T( 5- پدال های ترمز و قفل كن

6- پدال گاز

7- اهرم دنده )بزرگ تر(

دوم،  اول،  دنده های  انتخاب  برای  اهرم  اين 

سوم، چهارم، پنجم و ششم است.

8- اهرم دنده )کوچک تر(

اين اهرم برای انتخاب حالت های سبک، سنگين 

و دنده عقب است.

ب( كنترل های عمومی كنار صندلی )شكل 2(

)4WD( 9- اهرم کارانداز دیفرانسیل جلو

I.P.T.O 10- اهرم راه انداز

11- اهرم ترمز دستی

12- صندلی راننده و کمربند ایمنی

شكل 1: موقعیت اهرم های کنترل و تجهیزات

2

1

3

4 65

7

8

T

شكل 2: كنترل های عمومی كنار صندلی تراكتور

15

12

9

11

16

10

13

14

17
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13- گاز دستی

14- اهرم های کنترل خروجی های هیدرولیک

15- کنترل باالبر الکترونیکی

P.T.O 16- اهرم انتخاب سرعت

17- اهرم گیربکس خزشی

1-2- شرح كنترل ها

1- غربالک فرمان )1 شكل 3( و قفل ستون فرمان )2 

شكل 3(

شكل3: غربالک و قفل ستون فرمان

1

2

فــرمان  دارای   ITM 1500 تـراكــتـورهــای 

هیدرواستاتیکی می باشد. ستون فرمان می تواند 15 

درجه به طرفين متمايل گردد تا هنگام به کارگیری 

آن، ارگونومی و راحتی بيشتر راننده را تأمین نماید.

 )2( قفل  فرمان،  تمايل ستون  تغيير  منظور  به 

را شل كنيد و غربالک را به حالت دلخواه در آوريد.

وقتی غربالک به حد نهايي فرمان گيری می رسد 

دهيد  اجازه  و  نكرده  وارد  آن  به  بيشتری  نيروی 

اندكی به عقب برگردد. فرمان را در حالتی كه شير 

اطمينان آن باز شده باشد به كار نگيريد زیرا ممكن 

است باعث داغ شدن بيش از حد روغن شود. شیر 

اطمینان مدار فرمان، زمانی که محدوده فرمانگیری 

به پایان می رسد. )برای جلوگیری از افزایش بیش از 

حد فشار در مدار هیدرولیکی( باز می شود.

2- پدال كالچ )4 شكل 1(

وظيفه كالچ، قطع انتقال توان از موتور به جعبه 

دنده برای تعويض دنده می باشد.

توجه

به  بیشتر  توجه  دهنده  نشان  فوق  عالمت 

و  تعمیر  بیشتر،  کارآیی  برای  مشخص  موضوع 

راه اندازی راحت تر می باشد.

3-پدال های ترمز و قفل كن )5 و T شكل 4(

ترمزها در تـراكــتـورهـای مدل ITM 1500 به 

صورت هیدرولیکی، عمل می کنند.

عملكرد ترمزها در هر دو چرخ عقب به صورت 

مستقل می باشد.

از  می توان  كمتر  شعاع  با  زدن  دور  منظور  به 

كه  به طوری  گرفت،  کمک  تکی  به صورت  ترمزها 

پدال سمتی كه راننده قصد دور زدن تراكتور به آن 

سمت را دارد بايستی فشار داده شود. با اين حال، 

اين امكان فقط بايد در مواقع مورد نياز به كار گرفته 

شود. استفاده بيش از حد از ترمزها كوتاه شدن عمر 

مفيد صفحه  های ترمز را به همراه خواهد داشت.

4- پدال گاز )6 شکل 4(

پدال گاز به صورت مکانیکی و به طور مستقیم 

میزان سوخت فرستاده شده به نازل های انژکتور را 

تغيير می دهد. 

به هنگام حرکت در جاده ها، همواره از پدال گاز   •

به جای گاز دستی استفاده کنید.

موتور  سرعت  ضروری  غیر  و  ناگهانی  تغيير  از   •

اجتناب کنید.

توجه

عمومی،  جاده های  در  حرکت  هنگام  به 

 )T( کن  قفل  قطعه  وسیله  به  را  ترمز  پدال های 

وصل کنید. این عمل باعث ترمز گرفتن هم زمان 

چرخ ها در موقع نیاز می شود.



2

هنآاتتننا دنه دكلرتنك ددروبشدنادهدریاهراتدکيدنا24

شكل 4: 

T

4 5

6

ضروری است که نگهداری ترمزها به طور صحیح 

را  پدال ها  لقی  متناوب،  صورت  به  پذیرد.  صورت 

ترمز،  از عدم وجود هوا در سیستم  و  بررسی کرده 

اطمینان حاصل کنید.

5- اهرم های دنده )1، 2 و 3 شکل 5(

تمام دنده های جعبه دنده به غیر از دنده های 

اول و دوم، سنکرون می باشند.

موقعیت اهرم ها در شکل زیر نشان داده شده 

است و جدول تعویض دنده در جدول روبرو آورده 

شده است.

جدول 1: تعویض دنده ها

اهرم بزرگاهرم کوچکسرعت

ی جلو
ها

دنده 

1سنگیندنده یک

1سبکدنده دو

2سنگیندنده سه

2سبکدنده چهار

3سنگیندنده پنج

3سبکدنده شش

4سنگیندنده هفت

4سبکدنده هشت

5سنگیندنده نه

5سبکدنده ده

6سنگیندنده یازده

6سبکدنده دوازده

ب
ی عق

ها
دنده 

1عقبدنده یک

2عقبدنده دو

3عقبدنده سه

4عقبدنده چهار

5عقبدنده پنج

شکل 5: اهرم دنده ها

1

2

3

1

2
3

اهرم کنترل گیربکس خزشی دارای سه وضعیت 

می باشد: )3 شکل 5(

- اگر به سمت باال کشیده شود، تراکتور با سرعت 

خیلی کم حرکت خواهد نمود.
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- در وضعیت وسط، گیربکس خالص خواهد بود.

با  متناسب  حرکت،  سرعت  پایین،  وضعیت  در   -

سرعت انتخابی اهرم های شماره 1 و 2 خواهد 

بود.

6- اهرم راه انداز محور جلو )1 شکل 6(

برای عملیات زراعی که نیاز به کشش بیشتری 

دارند از محور جلوی محرک استفاده کنید.

برای این منظور، تراکتور را متوقف کنید، اهرم )1( 

را به پایین فشار دهید و مجددًا، کالچ را به آرامی، 

رها کنید. به هنگام حرکت در جاده ها و یا عملیاتی 

که نیاز به کشش زیادی ندارند از حالت چهار چرخ 

محرک )دیفرانسیل جلو در گیر نباشد( استفاده نکنید.

شکل 6: 

1 N

2

3

7- اهرم ترمز دستی )3 شکل 6(

به هنگام پارک کردن تراکتور، ترمزها را قفل کنید. 

بدین منظور اهرم ترمزدستی را تا انتها باال بکشید 

بدون اینکه پدال های ترمز را فشار دهید. برای آزاد 

ساختن ترمزها، اهرم را به موقعیت اولیه باز گردانید. 

جهت تنظیم فاصله حرکتی اهرم ترمزدستی به منظور 

ترمزگیری سریع تر، انتهای دستگیره )N( ترمز دستی 

را بچرخانید تا مقدار تنظیم مورد نظر به دست آید.

8- اهرم راه انداز I.P.T.O )شکل 7(

او مستقل(  برای درگیر کردن I.P.T.O )پی تی 

سرعت موتور را کاهش دهید و اهرم )1( را به عقب 

فشار دهید.

I.P.T.O شکل 7: اهرم

1

9- پدال قفل دیفرانسیل )شکل 8(

از  یکی  باعث می شود  شرایط خاک  که  زمانی 

چرخ ها درگیری خود را با خاک از دست دهد، چرخ 

مربوطه، شروع به چرخش آزاد خواهد کرد در حالی 

که چرخ دیگر بدون حرکت باقی خواهد ماند و در 

نتیجه بازده کششی تراکتور افت خواهد نمود.

و  داده  فشار  را  پدال کالچ  در چنین شرایطی، 

سپس قفل دیفرانسیل را درگیر کنید و دوباره پدال 

وضعیت،  این  در  نمایید.  رها  آرامی  به  را  کالچ 

چرخ های عقب با سرعت یکسان خواهند چرخید. 

شکل 8: پدال قفل دیفرانسیل

قفل دیفرانسیل را در پیچ ها و شیب ها به کار 

نبرده و هنگام در گیر بودن، فرمان گیری ننمایید.
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قفل دیفرانسیل به صورت خودکار و زمانی که 

چرخ ها در حالت درگیری نرمال با زمین قرار گیرند، 

آزاد خواهد شد.

10- گاز دستی

دستی  گاز  از  زراعی  عملیات  انجام  هنگام  به 

استفاده می شود. به منظور افزایش سرعت موتور، 

به منظور کاهش سرعت  و  به سمت جلو  را  اهرم 

موتور اهرم را به سمت عقب فشار دهید.

شکل 9: گاز دستی

هنگام کار، سعی کنید دور موتور را در محدوده 

بیش  حالت  در  را  تراکتور  هرگز  دارید.  نگه  ایده آل 

باری قرار ندهید. بیش باری، زمانی اتفاق می افتد که 

گاز دادن باعث افزایش متناسب در دور موتور نشود. 

)دور موتور، متناسب با حرکت پدال گاز، افزایش پیدا 

نمی کند(.

2-دصفحهدهمایش

2-1- معرفی و شرح صفحه نمایش

1- نشانگر مقدار سوخت )1 شکل 10(

این نشانگر، مقدارتقریبی سوخت باک را نشان 

دهنده:  نشان  راست  به  چپ  از  عقربه  می دهد. 

باک "خالی"، باک "نصف پر" و باک "پر" می باشد. از 

زیرا در صورت  کنید،  تمام شدن سوخت جلوگیری 

تمام شدن سوخت، سیستم سوخت رسانی نیاز به 

هواگیری خواهد داشت. 

2- دور سنج یا نشانگر دور موتور )2 شکل 10(

را  موتور  چرخش  سرعت  موتور،  دور  نشانگر 

کارکرد  و  بوده  سنج  ساعت  شامل  که  داده  نشان 

موتور برحسب ساعت را نشان می دهد.

صد برابر هر عدد برابر با دور موتور بر حسب 

روی  در  عقربه  وقتی  یعنی  می باشد.  دقیقه  بر  دور 

عدد 20 باشد، موتور در سرعت 2000 دور بر دقیقه 

کار می کند. ساعت سنج 6 رقم دارد، پنج رقم سمت 

چپ نشان دهنده ساعات کارکرد کامل است و یک 

رقم سمت راست نشان دهنده دهم ساعت می باشد. 

میزان ساعات نشان داده شده به وسیله ساعت سنج 

شکل 10: صفحه نمایش )نشانگر(

2 4 3

1

5
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برابر با یک ساعت کارکرد موتور در سرعت 1600 دور 

در دقیقه می باشد.

3- نشانگر دمای آب موتور )3 شکل 10(

موتور  آب  دمای  نشان دهنده  نشانگر،  این 

پایین، همانند  دمای  در  موتور  کردن  کار  می باشد. 

باعث  است  ممکن  باال،  بسیار  دمای  در  کردن  کار 

آسیب دیدن موتور شود. دمای موتور زمانی مناسب 

می باشد که عقربه در وسط محدوده میانی باشد. در 

موقع داغ کردن موتور، آن را خاموش نکنید. اجازه 

دما  و  بماند  باقی  روشن  آرام،  دور  در  موتور  دهید 

شروع به پایین آمدن کند سپس موتور را خاموش 

کرده و اقدام به بررسی علت داغ کردن موتور نمایید. 

به هنگام باز کردن درب رادیاتور، آن را بیشتر از یک 

مرحله باز نکنید. فقط زمانی که فشار درون رادیاتور 

کاهش یابد می توان درب آن را به طور کامل برداشت.

4- چراغ های هشدار )4 شکل 10(

که  زمانی   :P.T.Oدرگیری شفت هشدار  چراغ 

محور پی تی او در حال چرخش می باشد این المپ 

روشن می شود. 

چراغ هشدار فشار روغن موتور: زمانی که موتور 

خاموش است  و سوئیچ استارتر در وضعیت دوم 

کارکردن  با  و  می شود  روشن  چراغ  این  می باشد، 

موتور، این چراغ خاموش می گردد. در صورتی که 

روشن شود  این چراغ  موتور،  کردن  کار  به هنگام 

نشان دهنده عدم وجود فشار در سیستم روغن کاری 

موتور بوده و در این حالت، سریعًا موتور را خاموش 

نموده و علت را بررسی کنید.

وقتی  دیفرانسیل:  قفل  درگیری  نشانگر  چراغ 

قفل دیفرانسیل محور عقب تراکتور درگیر باشد این 

چراغ روشن می شود.

دو  یا  محرک  چهارچرخ  حالت  نشانگر  چراغ 

درگیر  تراکتور  جلوی  محور  که  زمانی  دیفرانسیل: 

باشد این چراغ روشن می شود.

که  زمانی  المپ  این  هوا:  فیلتر  هشدار  چراغ 

موتور  و  دارد  قرار  دوم  وضعیت  در  استارتر  سویچ 

خاموش می باشد، روشن می شود. در صورتی که در 

حالت کار کردن موتور روشن شود، بیانگر این است 

که قسمت اصلی )بیرونی( فیلتر نیاز به تمیز شدن 

مراجعه  پنجم  فصل  به  بیشتر  اطالعات  برای  دارد. 

کنید.

که  زمانی  جلو:  نورباالی  چراغ های  نشانگر 

چراغ های جلو در حالت نور باال هستند، این چراغ 

روشن می شود. به هنگام حرکت در جاده ها در شب 

و نزدیک شدن به وسیله هایی که از روبرو می آیند 

نور چراغ ها را به نور پایین تغيير دهید.

شمع گرم کن: زمانی که موتور خاموش است 

این  دارد،  قرار  سوم  وضعیت  در  استارتر  سویچ  و 

چراغ روشن می شود )در شرایط دمایی سرد برای 

راه اندازی موتور به کار گرفته می شود(.

چراغ هشدار فشار روغن جعبه دنده: زمانی که 

در وضعیت  استارتر  است وسویچ  موتور خاموش 
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دوم می باشد این المپ روشن می شود. در صورتی 

نشان  شود،  روشن  موتور  کردن  کار  حال  در  که 

جعبه  روغن کاری  سیستم  در  پایین  فشار  دهنده 

خسارات  باعث  است  ممکن  که  می باشد  دنده 

این  شدن  روشن  صورت  در  شود.  ناپذیر  جبران 

را  علت  و  نموده  خاموش  را  موتور  سریعًا  چراغ، 

بررسی کنید.

ترمزدستی  وقتی  ترمزدستی:  نشانگر  چراغ 

کشیده شده باشد و سوئیچ استارتر در حالت دوم 

باشد این چراغ روشن خواهد شد.

چراغ هشدار شارژ باتری: این المپ، زمانی که 

و  می باشد  خود  دوم  موقعیت  در  استارت  سویچ 

کار  حالت  در  می شود.  روشن  نمی کند،  کار  موتور 

کردن موتور، این المپ نباید روشن باشد که نشان 

کار  صحیح  طور  به  باتری  شارژ  سیستم  می دهد 

المپ  این  موتور  کردن  کار  حالت  در  اگر  می کند. 

ومدار  باتری  شارژ  سیستم  باتری،  باشد،  روشن 

مربوطه را مورد بررسی قرار دهید. 

در  کار  )چراغ های  خطر  چراغ های  نشانگر 

شب(: زمانی که کلید چراغ های دید در شب )چراغ 

این  شوند،  روشن  و  شده  داده  فشار  خطر(  های 

چراغ در داشبورد روشن خواهد شد.

راهنما  چراغ  که  زمانی  راهنما:  چراغ  نشانگر 

روشن می باشد، این المپ متناظر با جهتی که فعال 

شده به طور یکنواخت چشمک خواهد زد.

چراغ هشدار دمای آب خنک کننده موتور )5 

شکل 10(: زمانی که سویچ استارتر در موقعیت دوم 

قرار دارد و موتور خاموش می باشد، روشن می شود. 

روشن شدن آن در موتور در حال کار، نشان دهنده 

دمای بیش از حد مایع خنک کننده موتور می باشد. 

در این حالت موتور را خاموش نکنید. اجازه دهید 

تا موتور در دور آرام کار کند تا عقربه نشانگر دمای 

باز  اندیکاتور  میانی  بازه  روی   )10 شکل   3( موتور 

گردد سپس موتور را خاموش کرده و علت را بررسی 

کنید.

فصل پنجم، نحوه عیب یابی را مطالعه کنید.

قفل ستون فرمان

جهت تنظیم زاویه فرمان ، اهرم آن را حرکت 

به  را  اهرم  و  تنظیم  را  فرمان  ستون  زاویه  و  داده 

حالت اول برگردانید.

سوئیچ استارتر 

استارتر دارای چهار موقعیت است که به ترتیب 

از چپ به راست عبارتند از:

A: خاموش

B: روشن شدن چراغ های هشدار

C: برای فعال شدن سیستم شمع گرمکن در شرایط 

هوایی سرد )در صورت نصب بودن(

D: موتور استارتر را به کار می اندازد به شرط این که 

اهرم های دنده در وضعیت خالص باشند.

روشن کردن چراغ های دید در شب و خطر

اول  حالت  در  که  دارد  وضعیت  دو  کلید  این 

چراغ های دید در شب و چراغ های خطر را روشن 

می کند و برق چراغ های کار عقب کابین را نیز وصل 

می نماید. در وضعیت دوم، چراغ های اصلی جلوی 

کابین روشن می شود که با استفاده از کلید شماره 

8 شکل 16 در وضعیت نور پایین یا نور باال تنظیم 

می شوند.
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کلید نور باال

پس از روشن نمودن چراغ های اصلی با کلید 7 

شکل 16، با استفاده از این کلید، چراغ ها در وضعیت 

نور باال قرار می گیرند.

کلید چراغ های کار عقب

عقب  کار  چراغ های  کلید  این  از  استفاده  با 

کابین روشن می شوند. برای این کار الزم است کلید    

شماره 7 شکل 16 فشار داده شود.

کلید بوق )1 شکل 11(

جهت بوق زدن، کلید را فشار دهید.

شکل 11:

2

1
3

کلید چراغ های راهنما )2 شکل 11(

زمانی که کلید به سمت راست فشار داده شود، 

زد و  راهنمای سمت راست چشمک خواهد  چراغ 

برعکس.

کلید فالشر یا چهار راهنما )3 شکل 11(

با فشاردادن این کلید، چراغ های راهنمای هر دو 

طرف با هم چشمک خواهند زد.

3-دکیینا دکروبشددسیسومدنینهلیکد

3-1- سیستم باالبر الکتروهیدرولیک یا بوش ترونیک 

)شکل 12(

الف- کلید باال و پایین کردن )1 شکل 12(

سه وضعیت دارد: 

به سمت باال: بلند شدن بازوها و یا حمل و نقل؛   •

ارتفاع آن را می توان با کلید )3( تنظیم نمود.

حالت خالص: بازوها بدون حرکت می مانند.  •

میزان  بازوها؛  رفتن  پایین  پایین:  سمت  به   •

پایین افتادن به وسیله کلید تنظیم )5( محدود 

می شود. 

ب- سویچ تنظیم سرعت پایین رفتن بازوها )2 شکل 

)12

)مسدود  قفل  وضعیت  چپ:  سمت  به  کاماًل   •

حرکت  باالبر  بازوهای  حالت  این  در  کردن(. 

وضعیت  گرفتن  نظر  در  )بدون  کرد.  نخواهند 

سایر تنظیم کننده ها(.

محدوده کنترل سرعت: به سمت چپ، حداقل   •

سرعت می باشد. دکمه کنترل را موافق عقربه های 

ساعت بچرخانید تا سرعت باال یا پایین رفتن 

بازوها افزایش یابد.

ناحیه زرد رنگ: در سمت راست می باشد. در این   •

ناحیه، سرعت پایین آمدن به صورت خودکار و 

با توجه به وزن ادوات کنترل می شود. 

شکل 12: سیستم باالبری بوش ترونیک

9

1

2

3

4

5

6

7 8
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ج- سویچ تنظیم حداکثر باال آمدن )3 شکل 12(

قابل  ارتفاع  حداکثر  کلید،  این  از  استفاده  با 

دست یابی به وسیله بازوها در حالی که کلید )1( در 

وضعیت بلند کردن باشد، تنظیم می شود.

د- کلید تنظیم حداکثر عمق ادوات )بازوها( )4 شکل 12(

موقعیت )1( حداقل عمق )پایین رفتن( بازوها 

را تعيين می کند و بیشترین عمق در موقعیت )8( 

حالت   )9( موقعیت  در  .همچنین  می شود.  حاصل 

خالص به دست می آید که در این وضعیت بازوها 

کاماًل آزاد هستند و بقیه کنترل ها را بی اثر می کند. 

ذ- کلید تنظیم حساسیت / مختلط )5 شکل 12(

با چرخاندن کلید به سمت راست )موقعیت 5(، 

سیستم در حالت کنترل کشش و یا چرخاندن کلید 

به سمت چپ موقعیت )1( کنترل موقعیت اعمال 

خواهد شد. در حالت های میانی، حالت مختلط به 

وجود می آید، به بیان دیگر، با دور شدن از موقعیت 

)6( حساسیت کمتری نسبت به حالت کنترل کشش 

به وجود خواهد آمد. توضیح این که هنگام برخورد 

به مانعی یا خاک سخت، اگر سویچ در حالت )5( قرار 

داشته باشد بازوها باال آمده و مانع را رد خواهد کرد.

ر- کلید سیستم جذب تکان و لرزش حاصل از پستی 

و بلندی زمین )6 شکل 12(

کار  انگشت،  توسط  فشار  اعمال  با  کلید  این 

گردیده  استفاده  نقل  و  حمل  هنگام  به  می کند. 

وارده  و ضربات  داده  افزایش  را  تراکتور  پایداری  و 

کاهش  را  هیدرولیک  و سیستم  تراکتور  به شاسی 

می دهد. به محض فعال شدن این سیستم، چراغی 

که باالی کلید است شروع به روشن شدن می کند. 

ز- چراغ نشان دهنده پایین رفتن بازوها )7 شکل 12(

س- چراغ نشان دهنده باال آمدن بازوها )8 شکل 12(

ش- چراغ هشدار وضعیت غیر عادی سیستم باالبری 

)9 شکل 12(

موقعیت  می زند؛  چشمک  چراغ،  که  زمانی 

کابل ها و اتصاالت را بررسی کنید. در صورت به وجود 

آمدن هرگونه مورد نامعلوم با نمایندگی مجاز شرکت 

تماس بگیرید.

توجه

به محض فعال شدن سیستم جذب تکان و 

که  زد  )6( چراغ هشدار، چشمک خواهد  ضربه 

این حالت طبیعی می باشد.

ص- کنترل بیرونی و کمکی سیستم باالبری )10 شکل 

)13

در  می شود.  گرفته  کار  به  ادوات  اتصال  برای 

گیرند،  قرار  استفاده  مورد  کنترل ها  این  که  صورتی 

الزم است که کلید کنترل داخل کابین با استفاده از 

روش زیر، دوباره فعال گردد.

فعال کردن دوباره سیستم بوش ترونیک )شکل 13( 

فعال کردن دوباره سیستم پس از روشن کردن 

موتور و بعد از به کارگیری کنترل های بیرونی )10( الزم 

می باشد.

شکل 13: کنترل بیرونی باالبر هیدرولیکی )روی گلگیر عقب(

10

الف( روشن کردن موتور: چراغ هشدار )9 شکل 12( 
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چشمک خواهد زد که نشان دهنده قفل شدن 

سیستم می باشد.

ب( کلید باال و پایین )1 شکل 12( را به حالت خالص 

در آورید. اگر کلید در حالت خالص بوده باشد 

باالبری سیستم، فشارداده و  را به سمت  کلید 

دوباره به حالت خالص برگردانید. در این حالت، 

با  موضوع  این  که  شد  خواهد  فعال  سیستم، 

خاموش شدن چراغ هشدار )9 شکل 12( تأیید 

می شود. 

3-2- اهرم های کنترل خروجی های هیدرولیک )شکل 

)14

شکل 14: اهرم های کنترل خروجی های هیدرولیک

A B

در  هیدرولیک  خروجی های  کنترل  سیستم 

مدل  تراکتورهای  می باشد.  مستقل  تراکتورها  این 

ITM 1500 به صورت استاندارد، شامل یک شیر دو 

ردیفه سه وضعیته با چهار خروجی می باشند. 

هر اهرم برای هدایت روغن به یک ردیف از شیر 

و دو خروجی یدکی به کار می رود:

اهرم سمت چپ )A( هدایت روغن به خروجی 

اهرم  و  کنترل می کند  را   )2 و   1( های سمت چپ 

سمت  خروجی های  به  را  روغن   )B( راست  سمت 

راست )3 و 4( هدایت می نماید.

شکل 15: خروجی )مادگی( هیدرولیک

2

1

4

3

A – اهرم کنترل خروجی  های 1و 2 )شکل 15(

B – اهرم کنترل خروجی های 3 و 4 )شکل 15(

توجه

جلو،  سمت  به  ها  اهرم  دادن  حرکت  با 

تحت  روغن  دارای   )3 و   1( باالیی  خروجی های 

خروجی های  و  بوده  خروجی(  عنوان  )به  فشار 

پایینی )2 و 4( برگشت روغن را انجام می دهند. با 

حرکت دادن اهرم ها به سمت عقب، خروجی های 

2 و 4 تحت فشار و 1 و 3 پورت برگشت خواهند 

بود.

4-دکابیندهدسیسومدتهتیهدنت

4-1- تجهیزات داخل کابین )شکل 16(

1- سقف نمدی

2- چراغ سقفی داخل کابین )2 شکل 16(

با حرکت دادن کلید بغل چراغ، المپ روشن و یا 

خاموش خواهد شد.

اگر کلید در وضعیت خاموش باشد، با باز شدن 

درب کابین، المپ روشن خواهد شد.

3- ورودی هوا )سرد و گرم( به داخل کابین

این کانال ها به هوا اجازه می دهد تا به وسیله 

سیستم تهویه در داخل کابین به چرخش در آید.

4- بلند گوی ضبط صوت

5- صفحه کنترل کولر/ بخاری
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شکل 16: کابین تراکتور

2

3

4

1

679 8

10

11

12

13

5

6- ضبط صوت

7- کلید چراغ پروژکتور جلو

توجه

در حالت خاموش بودن موتور، چراغ های کار 

باعث  زیرا  نگذارید.  روشن  زیادی  مدت  برای  را 

خالی شدن باتری می شود.

8- کلید آب پاش برف پاک کن

فشار  پاش  آب  افتادن  کار  به  برای  را  کلید 

دهید. این کلید به صورت خودکار به وضعیت اول 

برمی گردد لذا تا زمانی که کلید را فشرده نگه دارید 

پاشش آب ادامه خواهد داشت.

9- کلید برف پاک کن

این سوئیچ دارای سه وضعیت "خاموش"، "کند" 

و "تند" می باشد.

شکل 17: مخزن آب شیشه پاک کن

توجه

کابین  پشت  در  کن  پاک  شیشه  آب  مخزن 

قرار دارد. این مخزن را با آب تمیز پر نگه دارید. 

از مایعات مخصوص شستشو استفاده نکنید زیرا 

شیشه  الستیک های  خرابی  باعث  است  ممکن 

پاک کن و یا پمپ آب شود. 

10- تهویه هوای داخل کابین

بیاورید،  را به سمت چپ  در صورتی که اهرم 

هوای داخل کابین گردش می کند و در صورتی که 

به  از خارج  برگردانید هوا  راست  به سمت  را  اهرم 

داخل کابین دمیده خواهد شد.

11- کلید فن کولر/ بخاری )چهار وضعیته( )11 شکل 

)16

این سوئیچ کنترل شامل 4 وضعیت زیر است:

0- خاموش 

1- تهویه، به گردش در آوردن هوا

2- تهویه تا حدودی ورود هوای تحت فشار

3- حداکثر هوای تحت فشار

12- کلید روشن/خاموش کولر 

13- اهرم تعیین نوع هوای ورودی )سرد یا گرم(

دمای درون کابین را تنظیم می کند سمت چپ 
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به هوای گرم مربوط بوده و با حرکت دادن اهرم به 

سمت راست، هوای خنک وارد کابین خواهد شد.

استفاده از سیستم تهویه هوا

الف( روشن نمودن سیستم تهویه هوا

1- سیستم تهویه هوا را با چرخاندن کلید فن )11( 

روشن کنید در ابتدا کلید را در حداکثر وضعیت 

فن قرار دهید.

2- کلید کنترل درجه حرارت )کلید ترموستات 13( را 

نیز در حداکثر وضعیت خود قرار دهید.

3- زمانی که کابین به دمای مورد نظر رسید کلید 

کنترل دما را به موقعیت وسط برگردانید.

4- سرعت فن را نیز توسط کلید فن کاهش دهید.

5- جریان هوا را با استفاده از مجاری جریان هوا 

تنظیم کنید.

توجه

نظر  مورد  کابین  تهویه  فقط  که  صورتی  در 

محدوده  سمت  به  را  ترموستات  کلید  باشد، 

حداقل بچرخانید.

گرمایش )در صورت نصب(

برای تولید  از آب گرم موتور  سیستم گرمایش 

گرما در داخل کابین استفاده می کند. سرعت هوا با 

استفاده از کلید شماره )11 شکل 16( کنترل می شود. با 

چرخاندن کلید در جهت عقربه های ساعت، سرعت 

هوا افزایش می یابد و برعکس.

ب( موارد احتیاطی

زمانی که وارد کابین تراکتور می شوید به سرعت   •

سیستم تهویه هوا را به کار نیندازید. قبل از این 

کار، پنجره ها را باز کنید و اجازه دهید هوای گرم 

خارج شود. مجددًا درها و پنجره ها را ببندید و 

کولر را روشن کنید. 

وضعیت  در  دما  تنظیم  سویچ  دادن  قرار  از   •

از  فقط  کنید.  خودداری  سرمایش،  حداکثر 

سیستم  کردن  روشن  ابتدای  در  وضعیت  این 

خنک کننده استفاده کنید تا به سرعت به دمای 

دلخواه برسید در این حالت )حداکثر سرمایش( 

وضعیت  در  را  فن  کلید سرعت  وجه  هیچ  به 

بخارات  است  ممکن  زیرا  ندهید،  قرار  حداقل 

موجود درهوا روی پنجره ها به صورت قطرات 

آب ظاهر شده و یا قطرات آب یخ بزند.

سیستم تهویه هوا را بیشتر از یک هفته بدون   •

زمستان  فصل  در  حتی  ندارید.  نگه  استفاده 

نیز در هر هفته به مدت 15 دقیقه آن  را به کار 

اندازید این کار باعث جلوگیری از خشک شدن 

آب بندی های داخلی کمپرسور شده و روانکاری 

آن را حفظ می کند.

طی زمان سرویسهای متغیر ، فیلتر هوای کابین   •

را بررسی و در صورت نیاز تمیز کنید. در صورتی 

سرمایش  بازده  باشد  شده  پر  هوا  فیلتر  که 

کابین را کاهش می دهد. همچنین باعث گرم 

شدن بیش از حد کمپرسور و کندانسور شده و 

عمرمفید آن ها کاهش می  یابد.

4-2- تجهیزات اضافی کابین

الف- پنجره عقب 

شکل 18: پنجره عقب تراکتور

A

C
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پنجره  دهید  اجازه  طبیعی،  تهویه  منظور  به 

همیشه اندکی باز بماند. در صورتی که پنجره ها کاماًل 

داشته  نگه  محکم  در  گازی  سیلندرهای  شوند،  باز 

 )C( شفاف  یک صفحه  می کند.  کمک  آن ها  شدن 

در قسمت پایین پنجره وجود دارد که امکان دیدن 

مالبند، P.T.O و سایر موارد را به هنگام به کارگیری 

آن ها فراهم می سازد.

ب– پنجره های کناری )D شکل 19(

شکل 19: پنجره های کناری تراکتور

D

D1

لبه   در  )که  لوالهایی  حول  کناری،  پنجره های 

عقبی آن ها قرار دارد( سوار شده و قابل باز و بسته 

شدن هستند. برای باز کردن آن ها، دستگیره )D1( را 

به سمت بیرون فشار دهید.

ج- جعبه ابزار

شکل 20: جعبه ابزار

د- دریچه سقفی )شکل 21(

طبیعی  تهویه  ایجاد  برای  دریچه  این  کاربرد 

شدن  واژگون  هنگام  به  اضطراری  خروجی  کابین، 

تراکتور و دسترسی به سیستم تهویه هوای کابین 

می باشد. به منظور باز کردن دریچه سقفی و تهویه 

کابین، زبانه )G1( را آزاد کنید و به آرامی دستگیره را 

به سمت باال فشار دهید. برای باز کردن کامل دریچه 

سقفی، دریچه را با نیروی بیشتری فشار دهید تا به 

نیروی جک های گازی غلبه کنید. برای بستن دریچه، 

 )G1( آن را به طور کامل پایین بکشید و سپس زبانه

را قفل کنید.

شکل 21: دریچه سقفی کابین

G

G1

توجه

درختان  زیر  در  تراکتور  از  استفاده  هنگام  به 

باید از صدمه دیدن دریچه سقفی مراقبت نمود.

و- صندلی و کمر بند ایمنی )شکل22(

تمام تراکتورهای مدل ITM 1500 دارای محافظ 

و  راننده  واژگونی،  بوده که هنگام  یا روپس  ایمنی 

شاسی تراکتور را محافظت می کند. با این حال به 

بسیار  ایمنی،  احتیاط های  ساختن  برآورده  منظور 

مهم است که از کمربند ایمنی )I( استفاده شده و به 

هنگام واژگون شدن تراکتور، غربالک فرمان را محکم 
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نگه داشته و بر روی صندلی ثابت بمانید. 

شکل 22: صندلی راننده و کمربند ایمنی

2
5

3

1

I

4

تنظیمات صندلی راننده:

1- تنظیم ارتفاع و فنریت 

2- قفل زاویه پشتی صندلی

3- تنظیم وزن صندلی

4- تنظیم زاویه تکیه گاه دست

5- اهرم چرخش صندلی

شکل 23: تنظیمات صندلی

3b3a

1 2

تنظیمات صندلی ها به صورت زیر است )شکل 

:)23

1- جهت حرکت دادن صندلی به سمت عقب و جلو، 

اهرم شماره 1 را به سمت چپ حرکت دهید.

2- برای افزایش نیروی فنر برای وزن راننده، دستگیره 

شماره 2 را در جهت حرکت عقربه های ساعت 

بچرخانید و بالعکس.

3- ارتفاع صندلی: دو پیچ )3a( در دو سمت و مهره 

)3b( را شل کنید. صندلی را در ارتفاع دلخواه 

تنظیم نموده، مهره و پیچ ها را سفت کنید.

شکل 24: کمربند ایمنی

1

3

2

4

5

و  بکشید  را   )1( گیره  کمربند،  از  استفاده  برای 

قرار دهید )شکل24(. هنگام قفل  داخل سگک )2( 

شدن، صدایی به شکل تق شنیده می شود.

را  کمربند  طول  یا  اندازه  راننده،  راحتی  جهت 

تنظیم کنید. سگک )5( را نگه داشته و طول کمربند 

را کم و یا زیاد نمایید.

اجازه دهید، زبانه تا حدودی به سمت تنظیم 

داشته  وجود  بودن  شل  مقداری  تا  برگردد.  کننده 

باشد.
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ه- آینه های دید عقب )شکل 25(

شکل 25: آینه های دید عقب

J1

J2

در  است.  تنظیم  قابل  کابین،  بغل  آینه های 

نمایید. تنظیم  را  پایه ها  بودن  سفت  نیاز،  صورت 

روش کار به شرح زیر می باشد:

زاویه آیینه:

با شل کردن پیچ های )J1( آیینه را حول محور 

عمودی بچرخانید و دوباره پیچ را سفت کنید.

عقب و جلو کردن آیینه: 

پیچ های )J2( را شل کرده و مجموعه آیینه را 

در امتداد شاسی تنظیم کنید سپس پیچ ها را سفت 

نمایید.

 ی- صندوق قرار دادن اشیاء )شکل 26(

در هر دو سمت کابین، صندوقی خالی وجود 

دارد که می توانید لوازم ضروری مورد نیاز را در آن ها 

نگهداری نمایید.

شکل 26: فضاهای قرار دادن اشیاء

سایر تجهیزات الحاقی:

1- چراغ پالک

2- پریز تریلر

3- آتش خاموش کن

4- ساعت

5-دجا دنه دبههدتبکوتندهدرشخصاتدکيدنا

وزنه های کیفی جلو )1 شکل 27(

12 عدد وزنه به وزن 38 کیلوگرم، بر روی تیرک 

جلوی تراکتور قرار گرفته و توسط 2 عدد پیچ بر روی 

شاسی سفت شده اند.

شکل 27: وزنه ها

1
2

وزنه های چدنی )2 شکل 27( 

چرخ های عقب دارای وزنه بوده و جهت متعادل 

کردن وزن تراکتور به فصل 3 کتابچه مراجعه شود.

گلگیرهای جلو )3 شکل 28(

نظیر  اجسامی  مقابل  در  حفاظت  منظور  به 

خاک  و  گرد  درخت،  شده  بریده  کنده های  سنگ، 

چرخ های  وسیله  به  است  ممکن  که  الی  و  گل  و 

جلو به سمت راننده پرتاب شوند توصیه می شود از 
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گلگیرهای جلو استفاده شود.

شکل 28: گلگیرهای جلو و شبکه های بغل کاپوت

3 4

شبکه های بغل کاپوت )4 شکل 28(

سویچ های ایمنی استارت )شکل 29(

شده  نصب  دنده  جعبه  روی  سویچ ها،  این 

است. این سویچ، در صورت درگیر بودن دنده ها، از 

روشن شدن موتور جلوگیری می کند.

تحت هیچ شرایطی سویچ ایمنی را حذف نکنید 

ننمایید؛  استفاده  دیگری  جایگزین  وسیله  از  یا  و 

زیرا این سویچ از لحاظ ایمنی دارای اهمیت بسیار 

زیادی است.

در صورتی که این سویچ، خراب شد از سویچ 

ایمنی سالم جدیدی استفاده کنید.

شکل 29: سویچ ایمنی استارت 

کابین )شکل 30(

و  راحتی   ITM 1500 مدل  تراکتورهای  کابین 

شرایط ارگونومیکی راننده را تأمین می کند و باعث 

عملکرد بهتر راننده با حداقل خستگی می شود.

ویژگی های کابین به صورت زیر می باشد:

که  شده  نصب  الستیکی،  بالشتک  روی  بر   •

ارتعاشات را تا حداکثر امکان جذب می کند.

کفپوش، عایق صوتی و حرارتی بوده و امکان   •

سرخوردن روی آن خیلی کم می باشد.

اهرم های تعویض دنده در کنار راننده قرار گرفته   •

و کار تعویض دنده به راحتی انجام می گیرد.

شکل 30: کابین تراکتور

اهرم های کنترل سهل الوصول هستند.  •

ترمزدستی، مستقل از پدال های ترمز   •

فرمان قابل تنظیم  •

صندلی قابل تنظیم مجهز به کمربند ایمنی  •

دارای سایه بان مقاوم دربرابر سرما،گرما و ضربه  •

حفاظت از راننده در برابر واژگونی   •

دارای پله، جهت سوار شدن راحت اپراتور  •

باک های سوخت )شکل 31(

بوده،  طرفین  در  دوباک  دارای  تراکتور  این 

سوخت  و  نشده  استفاده  رنگ  از  باک ها  این  در 
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آلوده نمی شود. دارای بدنه مقاوم بوده و استفاده 

بلندمدت از تراکتور را امکان پذیر می سازد.

شكل 31: باک سوخت
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)BALLAST(1-اآ عزالایواآاودآاسوهی ربا

مقدمه

تراکتور مدل ITM 1500 تراکتوری انعطاف پذیر 

تجهیزات  از  استفاده  و  بوده  زیادی  قابلیت  ودارای 

برای  است.  امکان پذیر  آن  در  مختلف  ادوات  و 

اینکه تراکتور در کاربردهای مختلف از کارایی باالیی 

برخوردار شود باید ادوات، مناسب با تراکتور انتخاب 

گردد تا بازدهی مجموعه )تراکتور و ادوات( افزایش 

یابد.

این تراکتور شامل قطعاتی است که قابل تغییر 

و تنظیم بوده و بسته به نوع ادوات برای عملیات 

مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

در این فصل، تنظیمات مربوط به این قطعات ، 

که قبل از استفاده از تراکتور باید انجام شوند توضیح 

داده می شود.

1-1- مفاهیم متعادل کردن وزن تراکتور

منظور از متعادل کردن وزن تراکتور، آماده سازی 

تراکتور برای انجام عملیات معین و خاصی می باشد. 

دارند،  نیاز  باالیی  کششی  توان  به  که  کارهایی  در 

ازحد  بیش  از سرش  تراکتور، جهت جلوگیری  وزن 

باید افزایش یابد. در غیر این صورت، موارد زیر اتفاق 

می افتد:

- افت توان کششی 

- افزایش مصرف سوخت

- سایش الستیک ها و اجزای مکانیکی

- بازدهی پایین

افزایش دادن وزن تراکتور، باعث  از حد  بیش 

فشردگی خاک، مقاومت بیشتر در مقابل حرکت و در 

نتیجه باعث زیاد شدن مصرف سوخت خواهد شد.

مقادیر ُسرش مجاز برای انواع مختلف خاک به 

شرح زیر بوده و وقوع این مقدار ُسرش، نشان دهنده 

این است که تراکتور دارای وزن مناسبی می باشد.

• سطوح آسفالت و یا سیمانی 5 تا 7 درصد

• زمین سفت و یا کوبیده شده 7 تا 12 درصد

• زمین خشک یا نرم 10 تا 15 درصد

• زمین سست )شخم خورده(، شنی یا مرطوب 13 

تا 18 درصد

روش کاربردی معمول برای بررسی کردن ضریب 

ُسرش، بررسی اثر رد آج تایرهای عقب تراکتور است.

شده   متعادل  وزن  بودن  صحیح  شناسایی  نحوه 

تراکتور )شكل 1(

اساسا بایستی از حداقل مقدار وزنه های متعادل 

کننده استفاده گردد طوریکه ُسرش تایرها در محدوده 

قابل قبول باشد.

شكل 1: اثر الستیک روی خاک

1

2

3

1- خطوط رد تایر واضح نیست: لغزش صحیح 

نیست.

 – مقدار وزن را کاهش دهید.

لغزش  است:  واضح  کامال  تایر  رد  خطوط   -2

صحیح نیست.
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 – مقدار وزن را کم کنید.

واضح  غیر  وسط،  در  تایر  رد  اثر  که  زمانی   -3

وزن،  مقدار  باشد،  واضح  در طرفین  ولی  بوده 

صحیح است.

1-2- متعادل کردن وزن تراکتور با آب

طریق  از  آب،  با  تایرها  کردن  پر  با  کار  این 

شیرهای مخصوص کالیبره شده و به کمک تجهیزاتی 

که در شکل 2، نشان داده شده است انجام می گیرد.

طرز عمل

1- تراکتور را در سطح صافی که بدون شیب باشد 

با  باید  آن  که چرخ های  را  اكسلی  دهید.  قرار 

آب پرشوند از روی زمین بلند کرده و آن را روی 

پایه های محکمی ، ثابت کنید.

2- چرخ را چرخانده و شیر پر کردن باد در باالترین 

باز  را  آن  انبردست،  به کمک  گیرد.  قرار  ارتفاع 

کنید.

توجه

جانبی  حرکت  تا  دارید  نگه  محکم  را  شیر 

نداشته باشد.

3- به جای شیر باز شده، قطعه مخصوصی که در 

این  ببندید.  را  داده شده است  نشان  شکل 2 

هوای  و  بوده  آب  شیر  به  اتصال  قابل  قطعه 

داخل تایر از طریق آن خارج خواهد شد .

4- وقتی 75% تایر، با آب پر شد، مقدار اضافی آن 

توسط شیر، تخلیه خواهد شد )لوله شماره 1(.

شكل2: پرکردن تایر با آب 

1

توجه

هرگز تایرها را به طور کامل پر نکنید چون این 

کار باعث جلوگیری از جذب ضربه در مسیرهای 

ناهموار می شود.

شكل 3: باالست كردن با آب

5- قطعه مذکور را باز کرده و دوباره شیر را ببندید. 

در حالتی که جهت شیر به سمت باال است، تایر 

را باد کنید.

6- فشار باد psi 16 برای الستیک ها مناسب می باشد. 

آن را با فشارسنج، کنترل کنید. در صورت بیشتر 

به  تا  کنید  خالی  را  اضافی  مقدار  فشار،  بودن 

محدوده psi 16 تا psi 17 برسد. به جدول مربوط 

به فشار باد تایر مراجعه نمایید.

خالی کردن آب تایرها:

1- تراکتور را طوری پارک کنید که جهت خروج آب در 
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سمتی باشد که موجب ایجاد خطر نشود.

2- چرخ را در شرایطی قرار دهید که شیر در قسمت 

پایین ریم قرار گرفته و آن را با دقت و احتیاط 

باز کنید.

3- دقت کنید همه آب تخلیه شده و بالفاصله با 

فشار مناسب توضیح داده شده در این بخش، 

تایر را با باد، پر کنید.

1-3- متعادل کردن تراکتور با وزنه ها یا باالست با 

وزنه )شكل 4(

فلزی  وزنه های  از  استفاده  با  می توانید  شما 

متصل به چرخ های عقب )A( و یا با مونتاژ وزنه های 

فلزی در قسمت جلوی تراکتور )B(، تایرها را باالست 

کنید.

باالست  و  به حمل  مربوط  ایمنی  مراحل  تمام 

وزنه ها را در نظر داشته باشید.

برای جابه جایی و یا تعویض دیسک ها از فرد 

دیگری کمک بگیرید.

پیچ ها را محکم بسته و بعد از چند ساعت کار، 

در صورت نیاز، دوباره سفتی آن ها را بررسی کنید.

توصیه های ویژه:

عقب  اكسل  و  جلو  اكسل  روی  که  وزنی  کل   -1

نصب می شود نباید از حداکثر وزن توصیه شده 

باعث آسیب دیدن  باشد. وزن اضافی،  بیشتر 

روی  بر  باراضافی  اعمال  و  تایرها  استهالک  و 

سیستم انتقال توان تراکتور و افزایش فشردگی 

خاک می شود

شكل4 : باالست كردن با وزنه 

A

B

تراکتور  کردن  باالست  در  وزن  تناسب  بایستی   -2

كه %40  به طوری  گردد  رعایت  دیفرانسیل  دو 

وزن روی اكسل جلو و 60% روی اكسل عقب قرار 

تراکتور  بازده کششی  این صورت  غیر  در  گیرد 

کمتر شده و در موارد حادتر به گیربکس آسیب 

می رسد.

شكل 5: تناسب وزن باالست كردن

3- باالست روی آكسل جلو معمواًل در شرایط زیر 

توصیه می شود:

انجام عملیات با ادوات سنگین که به سیستم   •

اتصال سه نقطه تراکتور متصل شده باشد.

که  ناهموار  زمین های  روی  عملیات  انجام   •

ممکن است موجب کم شدن تماس چرخ های 

جلو با خاک شود.

کشیدن تریلر یا دیگر ادوات سنگین با استفاده   •

از مالبند.
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2-اسنظیمافزصلهاریناچوخاهز

2-1- اهمیت تنظیم فاصله بین چرخ ها

در تراکتورها فاصله بین چرخ ها از خط مرکزی 

چرخ ها اندازه گیری می شود.

عملیات،  نوع  اساس  بر  چرخ ها  بین  فاصله 

تنظیم می شود و با در نظر گرفتن شرایط زیر تعیین 

می گردد:

نوع عملیات و ادوات  •

نوع محصول   •

نوع خاک و زمین  •

فاصله چرخ ها در هماهنگی بین تراکتور و ادوات 

مربوطه از اهمیت خاصی برخوردار است.

شكل 6: فاصله بین چرخ ها

به  باید  چرخ ها  فاصله  سم پاشی،  عملیات  در 

ممکن  که  جایی  تا  چرخ ها  که  شود  تنظیم  نحوی 

است از فاصله بین ردیف های محصول، عبور کنند تا 

به محصوالت صدمه ای وارد نشود.

تایر، عرض شیار  زنی، عرض  در عملیات شخم 

ایجاد شده توسط خیش شماره 1 را تعیین می کند 

که ممکن است عرض شیار ایجاد شده توسط سایر 

خیش ها نیز با آن برابر باشد.

شكل 7: عرض تایر و عرض شیار در عملیات شخم زنی

2-2- اكسل جلو 

چرخ های با ریم دیسکی )گل برگی( 

در این چرخ ها امکان تنظیم، به چهار وضعیت  

برای  است.  شده  فراهم  زیاد(  تا  کم  )از   D تا   A

عرض های کمتر، بسته به نوع آج تایر، محدود کردن 

برای  باشد.  ضروری  است  ممکن  چرخش،  زاویه 

این منظور باید از پیچ های متوقف کننده )شکل 10( 

استفاده کنید.

شكل 8: چرخ ها با دیسک چدنی

دستورالعمل عمومی:

ترمز  را  عقب  چرخ  چرخ ها،  فاصله  تغییر  برای   -1

نموده، اكسل جلو را از زمین بلند کرده و آن را 
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روی یک تکیه گاه مناسب قرار دهید.

2- زمانی که که الزم است ریم ها برگردانده شوند، 

جای چرخ هارا با هم عوض کنید )چرخ چپ به 

جای چرخ راست و برعکس(.

3- گشتاور سفت کردن مهره های نگه دارنده ریم به 

دیسک 29 تا 37 کیلوگرم نیرومتر می باشد.

4- بعد از چند ساعت کار، دوباره مهره ها را محکم 

کنید. هرگز بدون محکم کردن پیچ ها با گشتاور 

مجاز و الزم، از تراکتور استفاده ننمایید.

5- بعد از تنظیم فاصله چرخ ها، حتمًا زاویه چرخ های 

دستورالعمل  کنید.  بررسی  را   )Toe-in( جلو 

مربوطه را مطالعه كنید.

شكل 9: وضعیت مونتاژ دیسک به ریم اکسل جلو

فاصله   ،9 شکل  دیاگرام  از  استفاده  صورت  در   -6

چرخ ها از A تا D به صورت افزایشی خواهد بود.

 ،D فاصله، حداقل و در وضعیت A در وضعیت

فاصله چرخ ها، حداکثر مقدار را خواهد داشت. 

جدول 1-3: فاصله بین مراکز چرخ های جلو

Tire: 16.9-26 R1

فاصله )ميلی متر(حالت تنظیم

A1928

B1950

C2028

D2050

7- بسته به اندازه عرض تایر مورد استفاده، امکان 

استفاده از شیارهای با عرض کمتر )ایجاد شیار 

باریک( وجود نخواهد داشت زیرا در پیچ های 

نسبتًا تیز، شیارها با هم تداخل خواهند نمود.

8- در سایر موارد، کاهش زاویه چرخش می تواند انجام 

پذیرد که در این صورت، شعاع چرخش تراکتور 

افزایش یافته و انجام چرخش تیز و آنی غیرممکن 

می شود. به دستورالعمل زیر توجه نمایید:

متوقف  پیچ  عدد  دو  وسیله  به  زاویه چرخش 

سمت  دو  در  که  می شود  تنظیم   )10 )شكل  كننده 

آكسل قرار دارند.

1- مهره تنظیم )1( را شل کرده، پیچ متوقف كننده )2( 

را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید 

تا زاویه چرخش کاهش و در جهت عقربه های 

ساعت بچرخانید تا مقدار زاویه، افزایش یابد. 

)شكل 10(

شكل 10: پیچ های متوقف کننده چرخش فرمان 

1

2

تراکتور  بدنه  و  تایر  بین  تداخلی  این که  برای   -2

و  چپ  سمت  به  کامل  فرمانگیری  )هنگام 

دو سمت  در  را  پیچ ها  نشود  ایجاد  راست(  یا 

اکسل، به صورت برابر تنظیم نمایید.

3- مهره های سفت کننده را دوباره بسته و تراکتور را 

روی زمین قرار دهید.
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2-3- آكسل عقب

 A از  وضعیت  چهار  در  عقب  چرخ های  فاصله 

تا D می تواند تنظیم شود. در صورت تعویض جای 

چرخ ها، می توان به 8 تنظیم متفاوت دست یافت. 

)شكل 11(

روش کار:

الف( از جدول شماره )1( فاصله مورد نیاز را انتخاب 

کنید.

ب( با توجه به شكل 11، وضعیت مونتاژ دیسک به 

ریم مربوط به اندازه مورد نظر را انتخاب نمایید.

توجه

نیز  چرخ ها  جای  است  الزم  که  صورتی  در 

نیز  را  توپی  به  دیسک  پیچ های  شود،  تعویض 

باز کرده و بعد از تعویض جای چرخ ها به جهت 

بایستی  نمایید.  توجه  آج ها  قرارگیری  سمت  یا 

جهت آج ها در سمت صحیحی باشد.

ج( اكسل عقب را از زمین بلند کرده و در شرایط 

ایمن، روی پایه مناسبی قرار دهید )روی جک 

است  به صورت معلق  اكسل  اگر  ندهید(.  قرار 

موتور را روشن نکنید.

د( بعد از مونتاژ، مهره ها را با گشتاورهای مناسب 

زیر محکم کنید:

- گشتاور الزم برای بستن دیسک به توپی: 

kgf.m 33- 30 )كیلوگرم نیرو - متر( 

گشتاور الزم برای بستن دیسک به ریم:  -

kgf.m 28 – 24 )کیلوگرم نیرو - متر(

جدول 2-3: فاصله عرضی مراکز چرخ های عقب 

Tire: 20.8-38 R1

حالت 

تنظیم

فاصله 

)ميلی متر(
حالت 

تنظیم

فاصله 

)ميلی متر(

A1625E2006

B1705F2105

C1807G2207

D1907H2307

3-اسنزتباواهمزهنگیاسزیوهزکاجلراواعقب

در تراکتورهای دو دیفرانسیل ضروری است که 

تایرهای جلو و عقب با هم هماهنگی داشته باشند. 

تایر نقش مهمی داشته و  ، قطر  تراکتورها  این  در 

باید با توصیه های ارائه شده، مطابقت داشته باشد 

جلو  چرخ های  محرکه  سیستم  صورت  این  غیر  در 

بازده خود را از دست داده و آسیب های مکانیکی 

به مجموعه وارد شده و همچنین تایرها خیلی زود 

خاصی  کارهای  انجام  برای  اگر  می شوند.  فرسوده 

به تایرهای با ابعاد متفاوتی نیاز دارید بایستی در 

گیربکس نیز نسبت های دنده ها تغییر یابند )شکل 

و  نیاز داشته  باالیی  فنی  به دانش  کار  این  12( که 

در صورت نیاز، به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.

تایرها در اكسل جلو  ابعاد  بر هماهنگی  عالوه 

و عقب، ساییدگی  تایرها را بررسی کرده و از کالیبره 

شكل 11: وضعیت های مونتاژ دیسک به ریم در چرخ های عقب
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باد  )فشار  کنید.  حاصل  اطمینان  تایر  ابعاد  بودن 

تایرها را طبق توصیه شرکت سازنده و جدول مربوطه 

در کتابچه، کنترل کنید(.

نباید  عقب،  و  جلو  تایرهای  ساییدگی   میزان 

اختالف شدیدی با همدیگر داشته باشند در غیر این 

در  که  را خواهیم داشت  پیامدهایی  صورت همان 

نتیجه عدم هماهنگی تایرهای جلو و عقب می تواند 

اتفاق بیفتد.

شكل 12: جعبه دنده واسط

جدول 3-3: تطابق تایرها

14.9-26 R1

23.1-30 R1

18.4-38 R1

Option 1

16.9-26 R1

20.8-38 R1
Option 2

540/65 R58*

680/75 R58*
Option 3

14.9-28 R1

23.1-30 R1
Option 4

18.4-26 R1

24.5-32 R1
Option 5

4-اتیس ماهسصزلاتهانقطها)شكلا13(

توجه

بخش،  این  در  اشاره شده  العمل های  دستور 

بایستی قبل از شروع کار با تراکتور، انجام پذیرند.

4-1- شناخت قطعات )شكل 13(

A( بازوهای پایینی

B( اهرم های تراز کننده

C( بازوی وسط اتصال سه نقطه

D( بازوی 'C' شکل

E( مهارکننده های جانبی

F( بازوهای باالیی

G( سیلندرهای هیدرولیک کمکی 

شكل13: سیستم باالبر هیدرولیكی

E

C

A

B

DF

G
B

A

4-2- تنظیم بازوهای بلند کننده ادوات )شكل 14(

اتصال بازوهای تراز کننده )B( به بازوهای پایینی یا 

 :)A( الورالینک ها

معمواًل الورلینک ها دارای 3 سوراخ )در صورتی 

باشند.(، جهت  ایجاد شده  الورلینک ها  روی  بر  که 
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اتصال به بازوهای ترازکننده )B( می باشند: 

- سوراخ های عقبی )1(: 

برای ادوات سنگین کاربرد دارد.

- سوراخ های جلو )3(: 

در  دارند  نیاز  که  ادواتی  یا  سبک  ادوات  برای 

ارتفاع باالتری قرار گیرند.

- سوراخ های وسطی )2(: 

برای حالت های بینابین

شكل 14:

12

A

3

B

ایجاد وضعیت تعلیق در بازوهای پایینی )شكل 15(

صورت  به   )15 شکل   3( مستطیلی  قطعه  اگر 

حالت،  این  در  گیرد  قرار  بازو  شیار  داخل  عمودی، 

دارای  الورلینک ها  به  نسبت  کننده  تراز  بازوهای 

تعلیق خواهدبود )حرکت آزاد نسبی خواهد داشت(.

شكل 15: تنظیم سیستم باالبر هیدرولیكی

حالت تعلیق دار حالت ثابت

B

A

2
1

3

اگر قطعه مستطیل شکل )3 شکل 15(، 90 درجه 

چرخانده شده و طبق شکل 14 به صورت افقی قرار 

گیرد، بازوها حرکت آزادی نداشته و نسبت به هم 

ثابت خواهند بود.برای انجام این کار، کافی است 

قفل پین شماره 2 شکل 15 را آزاد نموده و پین را از 

سوراخ مربوطه خارج نمایید. )ادواتی روی بازو نصب 

نشده باشد(. بعد از انجام تغییرات الزم، پین را در 

محل مربوطه، قرار داده و قفل آن را ببندید. 

اهرم های تراز کننده )B(: )شكل 15(

تراز  تنظیم  وظیفه   )B( کننده  تراز  اهرم های 

عرضی ادوات )شکل 16( را بر عهده دارند. تنظیمات 

با استفاده از تنظیم کننده B در هر دو سمت سیستم 

اتصال سه نقطه صورت می گیرد.

شكل 16: اهرم های تراز كننده
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بازوی وسط اتصال سه نقطه:

انجام  وسط  بازوی  طریق  از  ادوات  طولی  تراز 

می  شود )شکل 17(:

1- اگر طول بازو کوتاه شود، قسمت جلویی ادوات 

پایین آورده شده و قسمت عقبی آن باال می آید.

2- اگر طول بازو را زیاد کنید، برعکس حالت فوق 

اتفاق می افتد.

'C' شکل یا بازوی سه سوراخه )شکل های 18  اهرم 

و 19(:

قطعه سه سوراخه نقش مهمی در سیستم كنترل 

اهرم  زمانی كه  فقط  مكانیزم  این  دارد.  شخم  عمق 

كنترل عمق، مورد استفاده قرار می گیرد، عمل می كند. 

اهرم کنترل عمق، از طریق سیستم اتصال سه نقطه، 

عملیات  انجام  )در  خاک  در  درگیر  ادوات  کار  عمق 

مجموعه  این که  برای  می کند.  کنترل  را  خاک ورزی( 

بتواند کار خودرا به طور رضایت بخش انجام دهد 

الزم است، اتصال بازوی وسط به بازوی سه سوراخه 

و بازوی ادوات طبق دستورالعمل مشروحه زیر انجام 

گیرد.

شكل 18: بازوی 'C' شکل

1

D

2

3
شكل 17: تراز طولی ادوات

جدول4-3: اتصال بازوی 'C' شکل و ادوات

فقط برای خاک های نرم و سبکسوراخ 1 از بازوی سه سوراخه با سوراخ B از ادوات

برای خاک های سخت و حمل و نقل ادواتسوراخ 3 از بازوی سه سوراخه با سوراخ A از ادوات

برای خاک های نسبتًا سخت و شرايط مشابهسوراخ 2 از بازوی سه سوراخه با سوراخ A و B از ادوات
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شكل 19:

مهار کننده های جانبی: )4 شكل 20(

در  مجموعه  تراکتور،  به  ادوات  اتصال  از  پس 

سطح صاف قرار داده شود.

1- اداوت را تا ارتفاع حمل ونقل )ارتفاع مورد نياز( 

باال بياوريد.

2- قفل پين شماره 1 را برگردانده و آن را خارج کنيد.

3- ادوات را به يک سمت هل بدهيد تا خط مرکزی 

ادوات با خط مرکزی تراکتور، روی يک خط قرار 

گيرند. در صورت نياز به تنظيم، پوسته استاباليزر 

)3 شکل 20( را بچرخانيد تا طول و تنظيم مورد 

نظر به دست آيد.

اين بازوها در دو حالت قابل تنظيم مي باشند:

حالت تعليق دار: در صورتی که پين تثبيت كننده   -1

)1 شكل 20( را در سوراخ ابتدايی )2 شكل 20( 

حركت  دارای  پایینی  بازوهای  نمایید  نصب 

عرضی آزادانه محدودی خواهند بود. )پين در 

از  خارج  ولی  قرارمی گيرد  پوسته  روی  سوراخ 

سوراخ رویی شفت می باشد(.

 شكل 20: مهار كننده های جانبی

2 3

1

4

نمودن  محدود  و  تثبيت  برای  ثابت:  حالت   -2

حرکت بازوهای پایینی به شرح ذيل اقدام گردد:

الف: با چرخاندن دستگيره لوله )3 شكل 20( طول 

مورد نظر را تعیین نمایید.

ب: سوراخ انتهايی لوله و سوراخ شفت داخل لوله 

را مقابل هم قرار دهيد.

ج: پين را داخل سوراخ شفت و لوله قرار دهيد و 

حلقه پين را به طرف پایین بچرخانيد تا قفل 

گردد.

4-3- باز و بسته کردن ادوات )شكل 21(

برای بستن صحيح ادوات و انجام تنظيمات در 

مزرعه، توضيحات گفته شده در قسمت قبل، در مورد 

سيستم هيدروليک بايد مورد توجه قرار گيرد.

1- به سمت عقب حرکت کنيد تا ادوات در شرايط 

صحيح قرار گيرند، الورلينک ها را پایین بياوريد 

تا اتصال پين بازوی ادوات با الورلينک ها فراهم 

گردد. در صورت نياز با استفاده از بازوهای تراز 

کننده چپ و راست، ارتفاع الورلينک ها را تنظيم 

نمایید. بازوها را کمی به سمت باال حرکت دهيد 

قرار  الورلينک ها  توپی  داخل  ادوات،  پين  تا 

گيرد. اتصال را انجام داده و از قفل شدن آن ها 

اطمينان حاصل کنيد.
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از اهرم وضعيت  تنها  ارتفاع،  به منظور تنظيم 

استفاده نمایید.

2- بازوی وسط را متصل کنيد.

با  که  نمایید  بررسی  و  کرده  بلند  را  ادوات   -3

نداشته  برخورد  تراکتور  مختلف  قسمت های 

باشد.

4- با استفاده از دستگيره بازوی تراز کننده چپ و 

نمایید.  تراز  عرضی،  جهت  رادر  ادوات  راست، 

حالت  از  و  کشيده  باال  سمت  به  را  دستگيره 

قفل خارج کنيد. با چرخاندن دستگيره در جهت 

عقربه های ساعت و خالف آن، طول بازوها و در 

نتيجه تراز عرضی، تنظيم خواهد شد.

5- جهت تنظيم تراز طولی ادوات، طول بازوی وسط 

را افزايش يا کاهش دهيد.

آزاد  ادوات حرکت  تا  کنيد  باز  را  کننده ها  مهار   -7

داشته باشند.

8- شفت گاردان ادوات را به محور P.T.O بسته و 

حفاظ آن را نصب کنيد.

8- موتور را روشن کنيد. 

6- ادوات را بلند کرده و در باالترين ارتفاع قرار دهيد.

7- موتور را خاموش کنيد.

8- مهارکننده های سمت چپ و راست )شکل 20( 

را طوری تنظيم کنيد که ادوات، حرکت جانبی 

نداشته و خط مرکز ادوات با خط مرکز تراکتور 

در يک امتداد قرار گيرند. در هر بار سفت کردن 

مهارکننده ها قطعه شماره 3 شکل 20 را يک دور 

بچرخانيد.

احتياط 

دادن طول  تغییر  ادوات،  نمودن  هنگام سوار 

بازوهای تراز کننده يا ثابت کردن وضعيت بازوها 

کامل  فوق،  مراحل  در  الورلينک ها  به  نسبت 

کردن تنظيمات به صورت يکباره، ممکن است به 

مهارکننده ها آسيب وارد کند.  

9-  با باال و پایین بردن ادوات، تنظيمات، فواصل و 

عملکرد را کنترل کنيد.

احتياط 

موقع حمل ادوات، هميشه از حالت »حمل و 

مطمئن  كنيد.  استفاده   )Transportation( نقل« 

شويد که همه پين های اتصاالت، قفل هستند

توجه

در برخی مواقع الزم است مالبند را به خاطر 

اجتناب از برخورد با ادوات، به يک سمت حرکت 

داده يا از روی تراکتور، باز کنيم.

1

3

2

شكل 21: باز و بستن ادوات

1

2

3
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احتياط 

کامل  دقت  ادوات،  تنظيمات  انجام  موقع 

داشته باشيد.

- تنظيمات را روی زمين صاف و تراز انجام دهيد تا 

باز کردن ادوات نيز به راحتی انجام  شود.

از سويچ ها ويا اهرم های کنترل موقعيت  - فقط 

سيستم هيدروليک استفاده نمایید.

نگه  زمين  از  ارتفاعی  در  ادوات  است  الزم  اگر   -

داشته شود آن ها را روی تکيه گاه مطمئنی قرار 

دهيد. هرگز در زير ادواتی که به وسيله سيستم 

هيدروليک، نگه داشته شده است و يا تکيه گاه 

شکننده ای مانند آجر يا بلوک های بتنی دارند، 

قرار نگيريد. 

نگه داشته  به وسيله جک  ادواتی که فقط  زير   -

شده اند تعميرات يا سرويس انجام ندهيد.

باز کردن ادوات:

1- محل صاف، تراز و محکمی انتخاب کنيد. اين کار 

ادوات  نمودن  باز  و  باعث سهولت سوار کردن 

می شود.

پایین  را  ادوات  موقعيت،  کنترل  از  استفاده  با   -2

بياوريد. در صورت ضرورت، ادوات را روي پايه 

مناسبی قرار دهيد و سهولت سوار کردن ادوات 

)در استفاده های بعدی( را مد نظر داشته باشيد.

3- موتور را خاموش کرده و ترمز دستی را بکشيد. 

باز کرده، به طوری كه کل وزن  را  بازوی وسط   -4

ادوات روی زمين باشد.

5- بازوهای پایینی را باز کنيد. پين ها و قفل کننده ها 

را در محل مناسبی قرار دهيد. 

6- شيلنگ های هيدروليک را باز کنيد )اگر مجهز به 

خروجی های هيدروليک هستند(. دهانه کوپلرها 

را با قاپاق مخصوص بپوشانيد تا از ورود مواد 

خارجی به داخل آن ها جلوگيری شود.

7- تراکتور را به سمت جلو حرکت داده و بازوهای 

پایینی را باال ببريد.

5-اآحرباسرهآااهی

5-1- تعويض شفت P.T.O از 540 به 1000 )دور در 

دقيقه( و برعکس

محور  با  کار  امکان   ITM  1500 مدل  تراکتور 

دقيقه  در  دور   1000 و   540 سرعت های  با   P.T.O

)rpm( را دارد. شفت مربوط به سرعت 1000 دور در 

دور  با سرعت 540  دارای 21 شيار و شفت  دقيقه، 

در دقيقه، دارای 6 شيار می باشد. برای تعويض دور 

محور P.T.O از اهرم انتخاب کننده که در سمت چپ 

صندلی راننده )كنار ترمز دستی( می باشد، )شکل 24( 

استفاده کنيد. 

اخطار 

در صورتی که محوری )محور گاردان( به شفت 

پی تی او متصل نيست و يا درپوش آن برداشته 

شده است، هرگز از تراکتور استفاده نکنيد. هميشه 

قبل از تنظيم يا تعمير تجهيزاتی که با P.T.O کار 

می کنند، P.T.O و موتور را خاموش کنيد.

P.T.O شكل 22: درپوش محور توان دهی

روش تعويض شفت: )شكل 23(

قبل از تعويض شفت، P.T.O را در حالت ترمز 
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قرار دهيد و سپس تراکتور را خاموش نمایید.

ارتفاع   در  آن  جلوی  که  وضعيتی  در  را  تراکتور   -1

قرار  پایین تری نسبت به عقب آن )سراشيبی( 

دارد، پارک کنيد. اين کار باعث جلوگيری از نشت 

روغن می شود.

2- پوشش حفاظتی روی شفت را باز کنيد. )شکل 

 .)22

3- با انبر مخصوص، خار 1 شکل 23 را باز کنيد.

4- با دست، شفت را به بيرون بکشيد. 

P.T.O شكل23: تعويض شفت

1

5- در قرار دادن شفت جديد، روی شيارهای چرخ 

دنده داخلی، دقت کنيد. 

6- خار قفلی را دوباره در جای خود قرار دهيد. در 

کار  آماده  جديد،  شفت  با   P.T.O حالت،  اين 

است.

P.T.O اهرم انتخاب کننده سرعت شفت

توسط   ،P.T.O شفت   )rpm( سرعت  تعويض 

اهرم واقع در سمت چپ صندلی راننده )كنار ترمز 

دستی( انجام می گيرد. جهت تعويض سرعت، موتور 

را خاموش نمایید.

شكل 24: انتخاب سرعت محور توان دهی

حالت طبیعی

6-اآزلبند

و  پين  دو  وسيله  به  تراکتورها  اين  در  مالبند 

)1 شکل 25( در موقعيت مرکزی قفل  يا مهره های 

می شود، با اين حال به منظور انجام برخی از عمليات 

امکان تغییر موقعيت آن وجود دارد.

شكل 25: مالبند

1

2

ارتفاع  همچنين مالبند، قابليت تنظيم طول و 
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را دارد که در ادامه مطالب، شرح داده شده است.

مالبند، مخصوص انجام عمليات سنگين بوده و 

دارای قالب پله ای می باشد.

حرکت جانبی )چرخش مالبند( مالبند به کمک 

دو غلتک )2 شکل 25( امکان پذير می باشد.

6-1- تنظيم ارتفاع مالبند )شكل 26(

مالبند دارای 4 ارتفاع است:

1- پله پایین و قالب باال

2- پله و قالب پایین

3- پله باال و قالب پایین

4- پله و قالب باال

شكل 26: تنظيم ارتفاع مالبند

1 2

43

قابل تعويض بودن ارتفاع مالبند، امکان موازی 

شدن اتصاالت بين ادوات و مالبند تراکتور با زمين 

را فراهم می نمايد حتی در شرايطی که نقاط اتصال 

روی يک خط نباشند.

 3( ادوات  و  مالبند  بين  اتصال  بازوی  وقتی 

شکل 27( دارای شيب تندی باشد، مالبند تحت بار 

از  يکی  در  بوده و موجب کاهش کشش  بيشتری 

اکسل های تراکتور خواهد شد.

نقطه  به  ارتفاع پایین تری نسبت  در  مالبند  اگر   -1

اکسل  کششی  توان  گيرد،  قرار  ادوات  اتصال 

عقب کاهش می يابد.

نقطه  به  نسبت  باالتری  ارتفاع  در  مالبند  اگر   -2

اتصال ادوات قرار گيرد توان کششی اکسل جلو 

کاهش می يابد.

توجه

و  مالبند  بين  اتصال  بازوی  شود  داده  اجازه 

با زمين موازی باشد حتی  ادوات )3 شکل 27( 

زمانی که نقاط اتصال مالبند تراکتور و ادوات روی 

يک خط نباشند.

شكل 27: شيب بازوی اتصال بين مالبند و ادوات

1

2 3
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6-2- تنظيم طول مالبند )شكل 28(

طول مالبند بهتر است در شرايط زير تغییر داده 

شود:

1- اگر قسمت انتهايی ادوات، هنگام دور زدن، با آج 

تايربرخورد می کند طول مالبند را افزايش دهيد. 

2- زمانی که بررسی فاصله )A( بين انتهای مالبند 

و شفت P.T.O ضروری به نظر می رسد. )شکل 

.)28

توجه

تغییر طول در شرايط زير نيز بررسی شود:

انتهای  بين  ارتفاع  کنترل  ضرورت  که  زمانی   -1

شفت پی تی او و مالبند )H( الزم به نظر آيد.

2- ضرورت توجه به ماکزيمم بار مجاز اعمالی به 

مالبند احساس گردد.

جهت تغییر دادن طول مالبند، قفل )T( و پين 

در  را  مالبند  و  کرده  باز  را  عقب  اكسل  زير  در   )P(

وضعيت صحيح قرار داده، پين و قفل را در محل 

جای  به  تراکتورها  از  بعضی  در  قراردهيد.  خود 

استفاده از پين قفل فنری، ممکن است از يک صفحه 

فلزی پيچ شده استفاده گردد. )شكل 29(

شكل 28: فواصل مالبند نسبت به شفت پی تی او 

H

A

توجه

به طور صحيح  را  هميشه موقع مونتاژ، قفل 

ببنديد.

شكل 29: تنظيم طول مالبند

T

P
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1-عباددیعهتیعدومرنهعقباعرمعشاوععبهعوتد

قبل از استارت زدن موتور، بازديدهای روزانه و 

يا سرويس های 10 ساعته را انجام دهيد. به جدول 

سرویس های نگهداری در فصل پنجم مراجعه كنيد.

عالوه بر این سرویس ها، بررسی های زیر را نیز 

انجام دهید:

و  بررسی  نشتی،  لحاظ  از  را  سیستم ها  تمام   -1

بازبینی کنید.

2- سفتی مهره های چرخ ها، صحت قرارگیری بست 

لوله ها، مدار برق رسانی و عملکرد تجهيزات روی 

داشبورد را كنترل کنید.

سیستم های  تمام  به  تراکتور  که  کنید  بررسی   -3

مورد نیاز برای انجام کار مورد نظر، مجهز شده 

باشد. برای مثال: پی تی او )PTO( يا آی پی تی او 

در  يا 1000 دور  از نظر 540 دور دقيقه   )IPTO(

ارتفاع و طول مالبند، کنترل های  دقيقه بودن، 

سایر  و   )Remote control( تراكتور  از  خارج 

با  رابطه  در  که  قبل  فصل  به  نیاز،  مورد  موارد 

آماده  سازی تراکتور برای استفاده از آن می باشد 

مراجعه نماييد.

از  باید  تراکتور،  به  مربوط  تنظیمات  بر  عالوه   -4

با  استفاده  مورد  ادوات  به  مربوط  تنظیمات 

این  برای  باشيد.  داشته  آشنايی  نيز  تراكتور 

را  ادوات  از  استفاده  راهنمای  دفترچه  منظور، 

مطالعه کنید.

5- مقدار روغن ترمز را کنترل کنید.

6- مقدار روغن موتور را کنترل کنید.

7- مقدار مایع خنک کننده رادیاتور را کنترل کنید.

بررسی  را  تسمه ها  سفتی  و  ظاهری  وضعیت   -8

کنید.

9- مقدار سوخت باقی مانده در باک ها را کنترل کنید.

توجه

همیشه بعد از اتمام کار روزانه، باک را پر کنید 

تا از تشكيل قطرات آب در اثر ميعان، در دمای 

نسبتًا پايين شب، جلوگيری به عمل آيد.

شكل 1: سرويس های روزانه

2

3

9 6

8

75
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اخطار 

اول  فصل  ایمنی  دستورالعمل های  تمام 

)صفحات 11 تا 19( را مطالعه کنید. زندگی شما و 

سایرین ممکن است به هنگام استفاده از تراکتور 

به خطر بیفتد. همیشه موتور را در فضایی با تهويه 

در فضای  و هرگز  بزنيد  استارت  كافی  و  مناسب 

بسته این کار را انجام ندهید.

1- بررسی های روزانه ذكر شده در فصل یک را مطالعه 

كرده و مد نظر داشته باشيد.

بايستی  نگهداری  و  سرويس  دستورالعمل های   -2

تا 80،  بيان شده در صفحات 78  طبق جدول 

انجام پذيرد.

شکل 2: سویچ ایمنی استارت 

3- صحت عملكرد سوئيچ های ایمنی )شكل 2( را 

بررسی كنيد.

این سوئيچ ها از استارت زدن اتفاقی تراکتور در 

حالتی که دنده درگیر می باشد جلوگیری می کند.

عملكرد سويچ را طبق روش زير بررسی كنيد:

زنده  فرد، موجود  باز که  را در فضای  تراکتور   -

ديگر و یا مانعی در اطراف آن وجود نداشته 

باشد قرار دهيد.

- موتور را خاموش كرده و دنده را درگیر کنید.

- سعی کنید موتور را استارت بزنيد. استارتر نبايد 

كار كند که نشان دهنده عملكرد صحيح سويچ 

ايمنی می باشد

در  مانعی  یا  که شخص  کنید  اطمینان حاصل   -4

اطراف تراکتور وجود نداشته باشد.

تراکتور مستقر  بر روی صندلی  5- به طور صحیح 

شوید.

6- بررسی کنید که ترمزهای تراکتور به طور كامل 

ترمزگيری كرده باشند )ترمز دستی کشیده شده 

باشد(.

7- اهرم پی تی او را در وضعيت خالص قرار داده و 

از متوقف بودن شفت پی تی او اطمينان حاصل 

كنيد.

كورس  نصف  محدوده  در  را  دستی  گاز  اهرم   -8

حركتی آن قرار دهید.

را در وضعيت  از استارت زدن،كليد استارت  9- قبل 

شمع گرم كن قرار دهيد و به مدت 15 تا 20 ثانيه 

نگه داشته و سپس كليد استارت را در موقعیت 

به  دهيد.  قرار  موتور(  زدن  )استارت  استارت 

محض روشن شدن موتور، كليد را رها کنید تا به 

طور خودکار به موقعیت اول بازگردد.

10- گاز دستی را در وضعیتی قرار دهید که دور موتور 

دهید  اجازه  و  دقيقه شده  در  دور   1200 حدود 

زمانی  کند.  کار  دور،  این  در  دقیقه  یک  حدود 

که موتور گرم شد، به چراغ های هشداردهنده 

غیرطبیعی  از عدم وجود صدای  نماييد.  توجه 

اطمينان حاصل كنيد. اگر متوجه مورد خاصی 

شدید، سریعًا موتور را خاموش كرده و اقدامات 

الزم را انجام دهید.

11- پدال کالچ را تا انتهای كورس حركتی، فشار دهید 

و سپس ترمز دستی را آزاد كرده و دنده مورد 

نظر را انتخاب نماييد.

شده  متصل  تراکتور  به  ادواتی  که  صورتی  در   -12

است آن  را از زمین بلند کنید.

13- به آرامی پدال کالچ را رها کنید تا تراکتور شروع 

قرار  بار  تحت  را  تراکتور  ولی  نمايد  حرکت  به 

را تحت  تراکتور  ندهید. فقط زمانی می توانید 
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بار قرار دهید که عقربه انديكاتوردما در محدوده 

سبز )مجاز( باشد.

14- در حالی که تراکتور حرکت می کند، سرعت موتور 

را افزایش دهید و یا دنده را تغییر دهید تا به 

انتخاب  برسید. دستورالعمل  نظر  سرعت مورد 

در  را  پیشروی  سرعت  و  موتور  سرعت  دنده، 

صفحه 65 مطالعه کنید.

توجه

پدال های  یا  کالچ  پدال  روی  بر  را  پای خود 

باعث  کار  این  استراحت(.  )جهت  نگذاريد  ترمز 

خرابی بلبرینگ ها و ساييدگی دیسک های کالچ 

و ترمز می شود.

2-عردتتدتعمسنعمسلسدعوعبهعحاوتعسدآودسنعلاروتسد

2-1- تجهيزات راه انداز کمکی

با  را  موتور  می توانید  شما  اینکه  رغم  علی  الف( 

الزم  ولی  بیندازید،  کار  به  نیز  زیر  روش های 

است که سیستم الکتریکی تراکتور را به صورت 

به وجود آمدن خطرات  از  تا  سالم حفظ کنید 

جلوگیری  حادثه  هرگونه  و  آسیب  ناخواسته، 

شود.

توجه

کمکی  راه انداز  تجهيزات  از  که  زمانی  حتی 

استفاده شود، موتور در صورتی روشن خواهد شد 

که باتري شارژ کافی برای تحریک کردن سولونوئید 

در  )سوخت  باشد  داشته  انژکتور  پمپ  )شكل 3( 

مدار جريان می يابد(.

شكل 3: سولنوئيد پمپ انژكتور

ب( زمانی که استفاده از باتري کمکی ضروری باشد، 

باتری کمکی را به صورت مستقیم به باتری خالی 

شده متصل نکنید. این کار باعث صدمه دیدن 

باتری و حتی منفجر شدن آن می شود. به عالوه 

از کابل های رابط با گیره پوشش دار که متناسب 

با ولتاژ باتری باشد استفاده کنید.

روش صحیح )شكل 4(

پایه  به  را  کمکی  باتري   )1(  »+« مثبت  پایه   •

مثبت باتری ضعیف »+« )2( وصل کنید.

شكل 4: استفاده از باتری كمكی

1

3

4

• یک سر کابل دیگر را به ترمینال منفی »-« )3( 

باتری کمکی وصل کنید و سر دیگر آن  را به 
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یا  موتور  روی  بر  که   )4( تراکتور  بدنه  اتصال 

به  کنید. سپس  وصل  می باشد  کالچ  پوسته 

صورتی كه قباًل توضیح داده شده است، موتور 

را استارت بزنید.

ج( روشن کردن موتور از طريق يدكی كشی تراكتور، 

فقط زمانی باید صورت گیرد که سایر روش های 

کمکی راه اندازی در دسترس نباشد.

دنده سبکی را انتخاب کنید )مانند دنده دهم(.  •

اهرم گاز دستی را در وسط كورس حركتی اش   •

قرار دهید.

)وضعيت  دوم  موقعیت  در  را  استارت  كليد   •

و  برق رسانی  مدار  در  برق  جريان  برقراری 

داشبورد( قرار دهید.

تراکتور را باسرعتی حدودkm/h 5 یدک بکشید.  •

محض  به  کنید.  رها  نرمی  به  را  کالچ  پدال   •

کنید.  متوقف  را  تراکتور  موتور،  شدن  روشن 

ترمز دستی را بکشید و دنده را خالص نماييد.

ع3-عمتسقفعواسنعلاروتسد

1- پدال كالچ را فشار داده و با استفاده ازپدال های 

ترمز، تراکتور را متوقف کنید.

2- اهرم گاز دستی را در محدوده دور آرام قرار دهید.

3- اهرم های دنده را در حالت خالص قرار داده و 

ترمز دستی را بکشید.

شكل 5: ياتاقان توربوشارژ

یاتاقان توربوشارژر

4- ادوات را پايين آورده و در روی زمین قرار دهيد. 

)در صورت متصل بودن ادوات(.

5- اجازه دهید موتور در دور آرام به مدت 30 ثانیه تا 

یک دقیقه کار کند تا دمای موتور متعادل گردد.

حال موتور را خاموش کنید.

توجه

در مـورد تـراکـتورهـای تـوربـوشـارژدار، عدم 

به وجود آمدن آسیب  باعث  رعايت موارد فوق، 

شد  خواهد  توربوشارژر  سيستم  یاتاقان های  در 

باعث  باال  باقی مانده در سرعت های  اینرسی  زیرا 

دوران پمپ و توربين در دور باال بدون روغن كاری 

سيستم خواهد شد.

براي  پايين،  دور  در  موتور  كرد  كار  در صورت 

سيستم توربوشارژر فرصت كاهش دور و دما ايجاد 

خواهد شد. )شكل 5(

ختمسشعکاسنعرضطاردیعمسلسد

در تراکتورهايی كه پمپ انژكتور به شير قطع كن 

سولنوئيدی مجهز است، در صورت وجود عيبی در 

سويچ  با  موتور  كردن  خاموش  آن،  برقی  سيستم 

موتور،  نمودن  خاموش  جهت  و  نبوده  امكان پذير 

بايستی سوكت مربوط به سولنوئيد را خارج نمود. 



سدتسدرت زاعردتفتساعرمعلاروتسد60

4

)1 شكل 6(. 

شكل 6: سوکت سولنوئيد پمپ انژكتور

دستورالعمل های مربوط به استفاده  4-عمسلسدعنسع-ع

از موتور

تراکتور شما در صورتی عملکرد طوالنی مدت، 

بازده باال و صرفه ی اقتصادی خوبی خواهد داشت 

که مراقبت های مربوط به سرويس و نگهداری اولین 

100 ساعت کاری را انجام دهید.

مراحل  موتور،  قطعات  مدت،  این  طول  در 

كرد.  را سپری خواهند  با همديگر  تطبيق  و  تنظیم 

توصیه های مهم زير را مد نظر داشته باشيد:

1- در صورتی كه تراکتور تحت بار نمی باشد، موتور 

را به مدت طوالنی در دورهای باال و یا در دور 

پايين روشن نگه ندارید.

زمانی  نشود.  اعمال  موتور  به  حد  از  بيش  بار   -2

كه شتاب به موتور اعمال شده ولی دور موتور 

افزايش پيدا نمی كند، وضعيت بيش باری قابل 

مشاهده است.

شكل 7: سيلندر موتور

3- دارای اهميت است كه از تراکتور فقط در عملیات 

زراعی استفاده شود. سعی کنید تغییرات دور و 

بار را حين انجام عملیات كشاورزی انجام دهید.

4- توجه بیشتری به نشانگرها و چراغ های هشدار 

روی پانل داشته باشید زیرا شرایط ایمنی موتور 

مانند دما، فشار، سرعت و ... را نشان می دهند.

و  كنيد  اجتناب  موتور  به  بار  بیشينه  اعمال  از   -5

در صورت نياز ضروری، مدت زمان كار در اين 

صورت  اين  غير  در  باشد  كوتاه  خيلی  شرايط، 

موتور آسيب جدی می بيند.

6- جدول سرويس و نگهداری صفحات 121 تا 125 را 

مطالعه نموده و توصيه های اشاره شده را رعايت 

نماييد.

توجه

در صورت عدم رعايت موارد فوق، سيلندر و 

رينگ های پيستون آسيب ديده و مصرف روغن 

و سوخت افزايش خواهد يافت.

مصرف روغن

اوليه كار موتور )اصطالحًا زمان  در ساعت های 

آب بندی موتور( معمواًل روغن بیشتری نسبت به ساير 

زمان ها كار موتور، مصرف می شود زیرا هنوز رینگ ها، 

به طور کامل نسبت  پیستون ها و بوش سیلندرها 
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به هم تطبيق نيافته اند. مقدار مصرف روغن در اين 

شرايط بايد از 1 ليتر در ازای مصرف 100 ليتر گازوئيل 

بيشتر نباشد. )مصرف روغن كمتر از 1 درصد باشد(.

بعد از سپری شدن زمان آب بندی، مصرف روغن، 

كمتر  گازوئيل  ليتر   100 مصرف  ازای  در  ليتر   0٫7 از 

باشد. )از 0٫7 درصد بيشتر نباشد(. در غير اين صورت 

با نمايندگی مجاز شركت تراكتورسازی تماس بگيريد.

توجه

از موتور، در زمان آب بندی  بر مراقبت  عالوه 

از سفت بودن پيچ ها، مهره ها، بست ها، عملكرد 

پروانه  تسمه  بودن  سفت  و  كالچ،  صحيح 

اطمينان حاصل نماييد.

5-عبهعوتدگیایعلاروتسدعسدعسمتیعپتيينعلاعرمعصفاعسدجهع

دتنتیعگارس

استارت زدن با استفاده از شمع گرمكن )شكل های 

8 و 9(

الف( در حالی که اهرم های دنده در وضعيت خالص 

می باشند، كليد استارت را در وضعیت »C« قرار 

دهید و به مدت 15 تا 20 ثانیه آن را نگه داريد. 

به  کرد.  خواهد  عمل  گرمایش  پیش  سیستم 

ولتاژ  از  استفاده  با  عبارت دیگر، شمع گرم كن 

 ،8 شكل   1 شماره  كابل  طريق  از  يافته  جريان 

مخلوط سوخت و هوا را گرم می كند.

 »D« موقعیت  به  كليد  چرخاندن  با  را  موتور  ب( 

 2( لوله  از  سوخت  اندکی  مقدار  کنید.  روشن 

شكل 8( مکیده خواهد شد. زمانی که سوخت 

با شمع گرم کن تماس می گیرد، آتش می گیرد و 

گرمای خود را به سیلندر می دهد و باعث روشن 

شدن موتور می شود.

شكل 8: كابل و لوله سوخت رسانی

2

1

ج( اگر موتور در بار اول استارت زنی، روشن نشد )که 

نباید بیشتر از ده ثانیه طول بکشد( چند دقیقه 

صبر کنید تا باتری توان خود را باز یابد و دوباره 

مانند آنچه گفته شد استارت بزنید.

باز هـم اگـر مـوتـور روشـن نشـد، سـیسـتم 

سوخت رسانی را هواگیری نماييد.

ممکن است فیلترها به دلیل تشکیل پارافین، 

گرفته شده باشند. در این صورت فیلترها را تعویض 

کنید.

شكل 9: كليد استارت

سایر توصیه ها:

نسبت  کنید.  اضافه  ضدیخ  رادیاتور  آب  به  الف( 

توصیه شده توسط تولیدکننده ضدیخ را در نظر 

بگیرید. به جدول محصوالت توصیه شده توسط 
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شرکت مراجعه کنید. در صورتی که ضد یخ در 

دسترس نباشد، یک تا دو لیتر الکل خالص به 

آب رادیاتور اضافه کنید.

شكل 10: به كار گيری تراكتور در هوای سرد

که  دمایی  با  مناسب  ویسکوزیته  با  روغنی  از  ب( 

تراکتور در آن کار می کند استفاده کنید. به فصل 

پنجم مراجعه شود.

برای دریافت اطالعات  با نمایندگی مجاز خود 

بیشتر تماس بگیرید.

د( مراقب باشيد كه باتری همیشه در حالت شارژ 

نگه  سالم  را  تراکتور  الکتریکی  سیستم  و  بوده 

دارید.

ه( همچنین درب رادیاتور و شیر ترموستات را به طور 

کامل بازبینی کنید. این کار برای عملکرد مناسب 

سیستم خنک کاری ضروری می باشد.

6-عبهعکتدگیایعلاروتسدعسدعمنتطقعمالفع

در ارتفاعات بیشتر از 900 متر از سطح دریا فشار 

هوای پايينی وجود دارد.

بدون  موتورهای  عملکرد  ارتفاع،  این  در 

توربوشارژر افت پيدا می كند زیرا هوای کمتری وارد 

سیلندرها شده و احتراق کامل انجام نمی گیرد.

شكل 11: رعايت توان مجاز موتور

وارد  موتور  به  کمتری  بار  شرایط،  این  تحت 

کنید. سعی کنید تراکتور را در دور نسبتًا باالتری به 

کار بگیرید تا از خنک شدن موتور اطمینان حاصل 

نماييد. در غیر این صورت دود سیاهی از اگزوز خارج 

خواهد شد که نشان دهنده احتمال بیش از حد گرم 

شدن موتور می باشد.

از  شما  انتظار  مورد  عملكرد  كه  باشید  مراقب 

حداکثر توان موتور تجاوز نکند.

موتورهای توربوشارژدار

از دو بخش است: توربین  توربوشارژر متشکل 

و کمپرسور

هوا  فیلتر  طریق  از  را  هوا  توربوشارژر،  سيستم 

دریافت كرده و با افزایش فشار،آن  را وارد سیلندرها 

می کند.

در  توربوشارژ دار  موتورهای  عملکرد  بنابراین 

مناطق مرتفع، به ندرت افت پيدا می کند زيرا اين 

سيستم به صورت خودکار با افزایش سرعت چرخش 

خود، کاهش فشار هوا را جبران می نماید.

توجه

موتورهای  عملکرد  فوق،  مطالب  به  توجه  با 

توربوشاژ دار در مناطق مرتفع، افت نمی يابد.

خنک کاری  به  مربوط  مشکالت  حال،  این  با 

این  در  طبيعی،  تنفس  موتورهای  همانند 

موتورها نیز وجود دارد و ضروری است که مطابق 

دستورالعمل نگهداری در این زمینه عمل گردد.
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شكل 12: موتور توربوشارژ

7-عردتفتساعرمعمحسدعجلسع)سدعلاروتسدعسوعسيفارنسيا(ع

هنگام استفاده از محور جلو، بازده كششی و به 

تبع آن، نيروی كششی افزايش می يابد در صورتی 

كه موتور همان توان مشخصه خود را ارائه می كند.

شكل 13: در جاده ها و حين انجام عمليات زراعی سبک، 

محور جلو را درگير نكنيد.

توجه

در  باید  تراكتور  محرک  چهارچرخ  حالت 

مانند  دارد،  کششی  نیروی  به  نیاز  که  عملیاتی 

تریلر های  کشیدن  همچنین  و  خاک  آماده سازی 

سنگین مورد استفاده قرار گیرد. هنگام حركت در 

به  که  زراعی سبک  عملیات  انجام  نیز  و  جاده ها 

نيروی كششی زيادی نیاز ندارند، از درگير نمودن 

محور جلو و استفاده از حالت چهار چرخ محرک، 

اجتناب نماييد.

محور جلوی تراکتورهای ITM 1500 دارای قفل 

زمانی  می باشد.  )خودكار(  اتوماتيک  ديفرانسيل 

زمین  با  را  درگیری خود  جلو  از چرخ های  یکی  که 

خودكار،  طور  به  سیستم،  اين  می دهد  دست  از 

اكسل های طرفين محور را قفل می کند تا چرخ های 

جلو با هم حرکت کنند حتی زمانی که زمین دارای 

چسبندگی پايين با چرخ ها باشد.

اگر در شرایط ذکر شده فقط یکی از چرخ های 

ديفرانسيل  قفل  سیستم  باید  كند  بكسوات  جلو 

اتوماتيك، تنظیم شود. برای این منظور با نمایندگی 

مجاز شركت، تماس بگیرید.
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به كار انداختن محور جلو- تراكتور چهار چرخ محرک 

با گيربكس 12 سرعته )شكل14(

كننده محور جلو  اهرم درگير  تراکتورها  این  در 

به صورت مكانيكی عمل می كند.جهت درگير نمودن 

محور جلو، تراكتوررا متوقف نموده و اهرم شماره 1 

شكل 14 را به سمت باال بکشید.

شكل14: اهرم درگير كننده محورجلو

1

8-عرنتختبعسنداع

و  پیشروی  سرعت  دنده ها،  صحیح  انتخاب 

سرعت موتور، تعیین كننده عملکرد مناسب تراکتور 

دارد.  دنبال  به  را  سوخت  مصرف  كاهش  و  بوده 

مورد  ادوات  و  خاک  نوع  با  باید  پیشروی  سرعت 

از  باشد. هر یک  متناسب  تراكتور  روی  بر  استفاده 

عملیات کشاورزی دارای یک سرعت بهینه هستند. به 

دفترچه راهنمای ادوات و یا متون تخصصی مربوط 

به عمليات زراعی مراجعه کنید.

در صورتی که تراکتور توانايی کشیدن ادوات در 

سرعت توصیه شده را نداشته باشد، دو امکان وجود 

دارد: یا ادوات به طور صحيح تنظیم نشده و یا برای 

با  اين صورت  نیستند.در  نظرمناسب  مورد  تراکتور 

نماینده های مجاز شركت مشورت کنید.

سرعت قابل دسترس در هر دنده به طور مستقیم 

با دور موتور متناسب است به همین دليل هر دنده 

دارای محدوده سرعت مخصوص به خود بوده كه در 

شكل 15 نشان داده شده و در انتخاب سرعت و دنده 

مناسب، به راننده كمک می نمايد.

برچسبی بر روی تراكتور وجود دارد که محدوده 

سرعت برای هر دنده را مشخص می کند.

در  پوشاننده«  هم  »سرعت های  مفهوم 

آماده سازی خاک حائز اهمیت زیادی هستند. این 

مفهوم بدین معنی است که جعبه دنده به گونه ای 

طراحی شده است که دو دنده مختلف قادر به ایجاد 

دیاگرام  از  معینی  محدوده  در  برابری  سرعت های 

هستند.

در  تراکتور  روی  بار  که  زمانی  مثال،  عنوان  به 

حالی که در دنده چهارم حرکت می کند افزایش یابد، 

می توان با تغییر دنده به دنده 3 و افزايش دور موتور 

سرعت برابری را به دست آورد بايستی دقت نمود 

كه سرعت انتخابی، متناسب با بيشينه توان موتور 

شكل 15: نمودار سرعت
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بوده و از آن تجاوز نكند.

I.P.T.O سرعت موتور و محور

اهمیت  حائز  نیز  مناسب  موتور  دور  انتخاب 

در  باید  عملیات  تمام  کلی  طور  به  می باشد. 

)حداکثر  دقيقه  در  1600دور  بین  موتور  سرعت های 

گشتاور( و 2200 دور در دقيقه )حداکثر توان( صورت 

پذیرد.

و   540 سرعت  به  دست یابی  محدوده،  این 

پذیر  امکان  را   P.T.O در شفت  دقيقه  در  دور   1000

می سازد. همواره به برچسب سرعت مراجعه نموده 

و محدوده ها را مد نظر قرار دهيد. به عنوان مثال 

با توجه به شکل 15، شفت پی تی او در دور موتور  

2160 دور در دقيقه، دارای سرعت 540 دور در دقيقه 

خواهد بود.

و سرعت  پیشروی  انتخاب صحیح سرعت  مراحل 

موتور 

الف( تعیین کنید که چه سرعتی بر حسب كيلومتر 

زراعی  عملیات  انجام  برای   )km/h( ساعت  در 

مناسب می باشد.

ب( با توجه به برچسب سرعت و با در نظر گرفتن 

دور شفت پی تی او )540 يا 1000 دور در دقيقه( و 

سرعت پيشروی تراكتور، می توان دنده مناسب 

را انتخاب نمود. 

در صورتی كه از شفت پی تی او استفاده نمی كنيد 

به صورت زیر عمل نماييد:

سبک  زراعي  عملیات  برای  بایستی  موتور  دور 

بین 1400 و 1900 دور در دقيقه و برای عملیات 

سنگین بین 1800 و 2200 دور در دقيقه تنظيم 

شود.

ج( مثال )با توجه به چارت سرعت(: 

هنگام استفاده از شفت پی تی او با سرعت 540 

در  كيلومتر   12 حدود  سرعت  و  دقيقه  در  دور 

دور   2160 محدوده  در  باید  موتور  دور  ساعت، 

در دقيقه تنظيم شده و هشتمين دنده انتخاب 

گردد.

9-عبهعکتدگیایعديستمعبتالبایع)ديستمعبسشعلاونيک(

الف( فعال سازی مجدد سیستم )شكل 16(

بعد از روشن کردن موتور و نیز بعد از استفاده 

)10 شكل 16( الزم است  بيرونی  از كليدهای کنترل 

سيستم مجددًا به ترتيب زير، فعال سازی شود:

1- موتور را روشن کنید. چراغ هشدار )9( روشن و 

بودن  قفل  دهنده  نشان  که  می شود  خاموش 

سیستم می باشد.

10

شکل 16: سیستم باالبری بوش ترونیک

9

1

2

3

4

5

6

7 8

2- کلید سه وضعيته )باال/پايين( شماره 1 شكل 16 

را به حالت خالص در بیاورید. در صورتی که در 
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وضعیت خالص است، یک بار به وضعیت باال 

برده و دوباره خالص کنید.

 )9( هشدار  چراغ  و  بوده  فعال  سیستم  اکنون 

خاموش می باشد.

ب( به کارگیری سیستم باالبری اضطراری )شكل 17(

یا پايين  و  بردن  باال  در حالت بی باری موتور، 

از  استفاده  با  و  مستقیم  صورت  به  بازوها  آوردن 

سويچ های )A( و )B( شیر کنترل هیدرولیک امکان 

پذیر می باشد.

شكل17: سويچ ها روی شيرهای كنترل باالبری

BA

كار،  این  به  که سیستم هیدرولیک  در صورتی 

که  است  این  بیانگر  ندهد،  نشان  عكس العملی 

سیستم الکتریکی دارای عملكرد صحيح بوده و ممكن 

است، عيبی در سيستم هیدرولیکی یا مکانیکی وجود 

داشته باشد. در صورت لزوم با نمایندگی های مجاز 

شرکت تراکتورسازی ایران تماس بگیرید.

کنترل  حالت  در  باالبری  سيستم  به کارگیری  ج( 

موقعیت )شكاعهتیع16عوع18(

ج-ع1(عحزاعوعنقاعرسورتعیتعبتد

1- به هنگام اتصال ادوات یا بار، بازوی وسط اتصال 

سه نقطه را به سوراخ پايينی )C شكل 18 ( میله 

کنترل نصب کنید.

به صورت  را   )16 )5 شكل  مختلط  کنترل  کلید   -2

کامل به چپ )کنترل موقعیت( بچرخانید.

3- كليد)1 شكل 16( را در حالت پايين آوردن قرار 

دهید.

4- کنترل شماره 4 شكل 16 را تا رسیدن به موقعیت 

حمل و نقل مناسب، تنظیم کنید. پايين آوردن 

ادوات یا بار تا این ارتفاع محدود شده، صورت 

خواهد پذیرفت.

5- كليد شماره 1 شكل 16 را در حالت باالبری قرار 

دهید.

حداکثر  در  را   16 شكل   3 شماره  ارتفاع  کنترل   -6

باشد  الزم  که  این  مگر  دهید  قرار  خود  میزان 

حداکثر ارتفاع را محدود کنید.

7- کنترل سرعت پايين آمدن بازوها )2 شكل 16( 

را کامل به چپ بچرخانید )قفل شده(، تا جهت 

اطمينان و احتیاط، بازوها را قفل کند.

8- با فشردن كليدشماره6 شكل 16،سیستم از بین 

بردن ضربات را فعال کنید. چراغ هشدار شماره9 

شكل 16 چشمک خواهد زد زیرا این روش فقط 

قطع  برای  می رود.  کار  به  نقل  و  حمل  برای 

16را  شكل   6 شماره  كليد  ضربات،  خنثی کردن 

مجددًا فشار دهید

ج-ع2(عکنتالعمسق یتع–عهنگتمعردتفتساعرمرسورت

1- به هنگام اتصال ادوات یا بار، بازوی وسط را به 

سوراخ پايينی )C شكل 18( میله کنترل تراکتور 

وصل کنید.

2- کلید کنترل مختلط )5 شكل 16( را بطورکامل به 

سمت چپ بچرخانید )کنترل موقعیت(.

ادوات  آوردن  پايين  برای  را   )16 )1 شكل  كليد   -3

،فعال کنید.

را برای دست یابی به  4- کنترل شماره 4 شكل 16 

کنید.  تنظیم  ادوات  کار  برای  نیاز  مورد  ارتفاع 

ادوات متناسب با موقعیت محدود شده توسط 

كليد کنترل شماره 4 باال خواهند آمد.
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به هنگام کار، زمانی که كليد شماره 1 شكل 16 در 

حالت پايين قرار گیرد ادوات تا موقعیت تعیین 

شده پايين خواهند آمد.

5- كليدشماره 1 را برای بلند کردن ادوات فشار دهید.

6- کنترل ارتفاع )3 شكل 16( را تنظیم کنید:

ادوات با توجه به حداکثر ارتفاع تنظیم شده توسط 

اين سويچ، باال و پايين خواهند شد. در صورتی 

که نیاز به محدود کردن ارتفاع باال آمدن نباشد، 

کنترل را کاماًل به راست بچرخانید )به حداکثر 

رساندن ارتفاع(.

شكل 18: وضعيت های بازوی وسط

یادآوری مهم:

پی تی او  شفت  به  گاردان  توسط  که  ادواتی 

تراكتور متصل شده اند، نمی توانند تا حداکثر ارتفاع 

باال آورده شوند زیرا به دلیل کار در زاویه غیرمجاز و 

یا برخورد با سایر قسمت های ثابت، باعث آسیب 

رسیدن به شفت گاردان خواهند شد.

در این موارد، كليد کنترل شماره 3 شكل 16 را 

طوری تنظیم کنید که وقتی کلید شماره 1، ادوات را 

به سمت باال می آورد، ادوات در ارتفاع محدود تنظيم 

شده و مجاز قرار گيرند.

7- سرعت پايين آمدن ادوات را با استفاده از كليد 

شماره 2 تنظیم کنید.

توجه

سرعت پايين آمدن ادوات )به ويژه در موارد 

زير( را محدود كنيد:

پايين  کارنده ها،  یا  بذرپاش  مانند  ادواتی  در   -

اجزای  به  است  ممکن  ادوات،  سریع  آوردن 

آن ها و يا افراد موجود در اطراف آن ها، هنگام 

برخورد با زمين، آسيب وارد کند.

ادوات  آوردن  پايين  که  تمام وضعیت هایی  در   -

توسط كليد کنترل شماره 4 محدود شده باشد.

- زمانی که ارتفاع پايين آمدن تا قبل از رسیدن به 

خاک تنظیم شده باشد )محدود شده باشد(، 

وارد شدن  باعث  ادوات،  سریع  آوردن  پايين 

ضربه به سیستم هیدرولیک می شود.

د( استفاده از سيستم اتصال سه نقطه در وضعيت 

كنترل كشش وکنترل مختلط

نيروی F )شكل 19( حاصل تعادل نيرو بين تراكتور 

سيستم  بر  ادوات،  كار  از  حاصل  كششی  نيروی  و 

كنترل كشش تراكتور اعمال می گردد. سيستم كنترل 

كشش تراكتور، عملكرد ادوات را اصالح نموده، عمق 

نفوذ و يكنواختی نيرو را حفظ كرده و كار ادوات را 

كنترل می نمايد.

1- بازوی وسط اتصال سه نقطه می تواند به هر يک 

متصل  تراكتور  كنترل  بازوی  روی  نقطه  سه  از 

شود )شكل 18(: 

به  دست یابی  برای  و  نرم  خاک های  برای   :A

عکس العمل   بزرگ تر در سیستم كنترل کشش 

تراکتور.

C: برای خاک های سخت و برای دست یابی به 

عکس العمل  کوچک تر در سیستم كنترل کشش 

تراکتور.

B: برای وضعیت های حد وسط

را بچرخانید.  کنترل مختلط )5 شكل 16(  كليد   -2

نزدیک  با  کنید.  انتخاب  را  وسط  حد  معمواًل 

شده  اعمال  نيروی  مقدار   »5« عدد  به  شدن 

)عکس العمل(، بزرگ تر و با نزدیک شدن به عدد 

»1« مقدار نيروی كششی )عکس العمل(کوچک تر 
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می شود.

در صورتی که كليد کنترل به طور کامل به چپ 

عمل  کشش،  کنترل  سیستم  شود  چرخانده 

نخواهد کرد.

به كليد كنترل مختلط، حين  تنظيمات مربوط 

بهتری  تعادل  تا  داده شود  تغییر  می تواند  كار 

بين نيروی تراكتور و نيروی كششی حاصل از كار 

ادوات، به دست آيد.

توجه

بهتر است به خاطر داشته باشید که باید ادوات 

به طور صحیح تنظیم شوند.

در  را  كليد  اين  )كليد شماره 3(:  ارتفاع  کنترل   -3

این که  مگر  دهید  قرار  مقدار  حداکثر  وضعيت 

الزم باشد مقدار ارتفاع را محدود كنيد.

4- کنترل عمق )كليد شماره 4(: معمواًل در حداکثر 

در   .)9 عدد  )روی  می شود  داده  قرار  مقدار 

گاوآهن ها ممكن است الزم باشد برای جلوگيری 

از غير يكنواختی عمق شخم )شكل 20(، تنظيمات 

مورد نياز را توسط اين كليد انجام دهيد. در این 

حالت، کلید 1 شكل 16، باید در وضعيت پايين تر 

حصول  جهت   4 شماره  كليد  و  شده  قرارداده 

عمق دلخواه، تنظیم گردد.

5- کنترل سرعت پايين آمدن )كليد شماره 2 شكل 

16(: به منظور نفوذ سریع  تر گاوآهن ها و ادوات 

)مانند  بيشتر  نسبتًا  كار  عمق  با  خاک ورزی 

آمدن  پايين  سرعت  پنجه ای(،  گاوآهن های 

می تواند بیشتر از حد نرمال باشد.

شكل20: عمق شخم

10-عشياهتیعخاوجیعهيددوتيک

10-1-عمتصاعنزسسنعشیلنگعهتعبهعوسپلاهتیعلارکتسدع

)شكاع23(

- با حركت دادن اهرم ها به سمت جلو )A و B شكل 

قرار  فشار  تحت   ،3 و   1 شماره  كوپلرهای   )22

می گیرند و در كوپلرهای شماره 2 و 4 برگشت 

روغن انجام می گيرد.

عکس  عقب،  به سمت  اهرم ها  دادن  حركت  با   -

حالت فوق اتفاق می افتد.

- اهرم سمت چپ )A شكل 22(، كوپلر های شماره 1 

و 2 را کنترل می کند.

شكل 19: نيروی كششی تراكتور

F
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- اهرم سمت راست )B شكل 22( كوپلرهای شماره 

3 و 4 را كنترل می كند.

شكل 21: رابط اهرم ترمينال های خروجی هيدروليک

بر اساس شكل 21، در صورت حركت دادن اهرم 

به سمت جلو، شفت سيلندر بيرون آمده و با حركت 

دادن اهرم به سمت عقب، شفت به سمت داخل 

حركت خواهد كرد.

جدرعکاسنعشیلنگعهت

قبل از جدا کردن شیلنگ ها از كوپلرها، از عدم 

وجود فشار در مدار، اطمينان حاصل كنيد. برای این 

منظور، ادوات را پايين آورده )روی زمين بگذاريد(، 

موتور را خاموش كرده و اهرم های A و B را به سمت 

جلو و عقب حركت دهيد تا فشار مدار كاهش يافته 

و سیلندرهای هیدرولیک نيرويی را تحمل نكنند.

شكل 22: اهرم های كنترل كوپلرهای هيدروليک

A B

شکل 23: خروجی )مادگی( هیدرولیک

2

1

4

3

صورت،  اين  در  بکشید:  سرعت  به  را  شیلنگ 

نشت روغن كمتر خواهد بود.

روغن باقی مانده روی كوپلرها را با پارچه تمیز، 

پاک کنید و پوشش پالستیکی كوپلرها را روی آن ها 

قرار دهید.

شكل24: نحوه صحيح اتصال نرينه

7a

7b

7

توجه

کوپلرهای هیدرولیک موارد  در مورد  همیشه 

زیر را مد نظر قرار دهید:

كوپلرها،  به  شيلنگ ها  نمودن  متصل  هنگام   -1
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داخل  در  فشار  تحت  روغن  وجود  صورت  در 

نرينگی  سر  ساچمه  دادن  فشار  با  شيلنگ ها، 

نسبتًا  و  تميز  روی سطح  بر  در شكل24،   )7a(

سفتی )مراقب باشيد، روغن بر روی بدن و لباس 

شما پاشيده نشود( روغن تحت فشار را تخليه 

نمایید. )فشار از بين برود(.

این  نباشد.  کثیف  مدار  روغن  که  کنید  بررسی   -2

مدت  به  ادوات  که  می دهد  رخ  زمانی  اتفاق 

طوالنی در معرض شرایط آب و هوایی بدی قرار 

داشته باشند. در صورت كثيف بودن روغن، طبق 

دستورالعمل سازنده ادوات، آن را تعویض کنید.

3- قبل از جداسازی شیلنگ ها از كوپلرها، اطمینان 

حاصل کنید که اجزای درگیر تمیز باشند.

4- روی كوپلرهای هيدروليک تراكتور و ادوات را به 

وسیله پوشش های پالستیکی بپوشانيد تا روغن 

باعث  که  خاک  و  گرد  مانند  خورنده  ذرات  با 

خوردگی شدید سیستم هیدرولیک و جعبه دنده 

می شود، تماس پیدا نکند.

5- در صورت نياز، روغن به سیستم هیدرولیک و 

جعبه دنده تراکتور اضافه کنید. 

زیاد،  با حجم  دارای سیلندرهای  ادواتی که  در 

طویل  شیلنگ های  یا  و  بزرگ  سیلندرهای 

مخزن  به  روغن  افزودن  است  ممکن  هستند، 

دنده( جعبه  يا  هاوزينگ  )سنتر  هيدروليک 

ضروری باشد.

الف( موتور را روشن کنید، توسط کلیدهای کنترل 

بیرونی تمام جک ها را در وضعیت نهایی باز 

شدن قرار دهید.

ب( سطح روغن جعبه دنده را بررسی کنید )تراکتور 

در سطح تراز باشد(. سطح روغن باید بر روی 

عالمت حداکثر در شاخص روغن قرارگيرد.

ج( سطح روغن را بعد از هر روز کاری بررسی کنید

توجه

اتصال  کردن  باز  و  ادوات  از جداسازی   پس 

شیلنگ ها، روغن اضافی را خالی کنید.

راهنمای  كتابچه  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   -6

ادوات را مطالعه کنید.

10-2-عرنسرععشیاهت

تراکتور مدل ITM 1500 می تواند مجهز به دو 

روی هم  بر  نوع می توانند  این دو  باشد.  نوع شیر 

سوار باشند.

1- شیر با اهرم برگشت فنری

در این شیرها اهرم باید تا زمانی که سیلندر به 

موقعیت دلخواه نرسیده باشد نگه داشته شود.

2- شیربا مكانيزم حساس به فشار

به  مکانیزم حساس  یک  به  مجهز  شیرها  این 

سیلندر  رسیدن  زمان  تا  را  اهرم  که  هستند  فشار 

به موقعیت دلخواه نگه می دارد. زمانی که سیلندر 

صورت  به  اهرم  می رسد،  خود  محدوده  انتهای  به 

خودکار به موقعیت خالص برگردانده می شود.

احتياط 

استفاده از این شیرها برای لودرهای جلو سوار 

توصیه نمی شود زیرا به مراقبت های ويژه ای نياز 

دارند.

اهرم  روی  را  خود  از دست های  یکی  همیشه   •

انتهای  از رسیدن سیلندر به  قرار دهید تا قبل 

خالص  وضعیت  به  را  اهرم  خود،  محدوده 

بازگردانید. حالت ایده  آل آن است که اهرم در 

كورس كامل خود حركت داده نشده باشد )در 

تا  داشته شود(  نگه  كورس حركتی  از  قسمتی 

در موقعيت دلخواه سيلندر، اهرم به وضعيت 

خالص برگردانده شود.

توجه  آن  روی  بار  و  لودر  بازوهای  به  همواره   •

برابر واژگونی  راننده )روپس( در  کنید. محافظ 

برای محافظت در برابر سقوط اجسام، طراحی 

نشده است.
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10-3-عفشتدعوعسبی

خروجی  شیرهای  کنترل  سیستم  که  پمپی 

راست  سمت  در  می اندازد،  کار  به  را  هیدرولیک 

تراکتور به دیواره گیربکس، کوپل شده است. دبی در 

حداکثر توان موتور )مجموع دبی هر دو پمپ( 63 

لیتر در دقیقه و فشار 210 بار می باشد.

شكل 25: پمپ دنده ای دوبل

11-عمحسدعلسرندهی

ITMنسععمحسدعلسرندهیعبهعکتدعدفتهعسدعلارکتسدع1500ع

این تراکتور به P.T.O با سرعت های 540 و 1000 

دور در دقیقه مجهز می باشد. انتخاب از طريق اهرم 

از تعويض  داخل كابين صورت می گيرد. هرگز قبل 

را  پی تی او  شفت  چرخش  سرعت  پی تی او،  شفت 

تغییر ندهيد.

P.T.O شكل 26: اهرم وضعيت

11-1- راه اندازی و استفاده از شفت پی تی او

1- در تراكتور با شفت پی تی او دو سرعته، الزم است 

تعويض  پی تی او  شفت  سرعت،  نوع  براساس 

گردد.

2- دور موتور را کاهش دهید و اهرم )1 شكل 27( را 

به سمت پايين، فشار دهید.

3- سرعت موتور را تنظیم کنید.

P.T.O شكل 27: اهرم

1

تعویض  بر  عالوه   ITM  1500 مدل  تراکتور  در   -1

شفت باید وضعیت اهرم انتخاب دور موجود در 

کنار جعبه دنده را نیز تغییر داد.

به  پی تی او  توان  از حداکثر  اطالع  برای کسب   -2

بروشورهای مربوطه مراجعه شود.

3- به هنگام استفاده از تجهیزاتی که نیاز به توان 

ثابت دارند توصیه می شود که بیش از 90 درصد 

حداکثر توان پی تی او به کار گرفته نشود.

4- هرگز از شفت 540 دور در دقيقه برای مواردی که 

بیشتر از 75 اسب بخار توان نیاز دارد استفاده 

شفت  و  خروجی  شفت  است  ممکن  نکنید. 

گاردان دچار خرابی شود و احتمال بروز حوادث 

غیر قابل پیش بینی وجود دارد. در صورتی كه 
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به توان بيشتری نياز داريد ،همیشه از P.T.O با 

1000 دور در دقیقه و شفت مختص آن استفاده 

کنید.

متصل  كار  اتمام  )بعداز  ادوات  اتصال  زمان   -5

نمودن ادوات(، از تنظيم صحيح و عدم برخورد 

شفت گاردان با ساير قسمت ها، اطمينان حاصل 

كنيد. كتابچه راهنمای ادوات را مطالعه نماييد.

نيز  پی تی او  شفت  از  شده  متصل  ادوات  اگر   -6

در  باالبری  از سیستم  می كند؛ همواره  استفاده 

در  مگر  کنید  استفاده  وضعیت،  کنترل  حالت 

موارد خاص.

7- به هنگام تعویض شفت 540 دور در دقيقه با 

1000 دور، P.T.O را در حالت ترمز قرار دهید و 

سپس موتور را خاموش نماييد.

حداکثر ارتفاع باال آمدن را به نحوی تنظیم کنید 

که زاویه کاری شفت گاردان که در حالت نرمال 30 

درجه است، از مقدار مجاز تجاوز نکند.

يتسآودیعهتیعمهم:

موتور  باالی  سرعت های  در   I.P.T.O از  هرگز   -1

استفاده نکنید. این کار باعث ايجاد تنش بيش 

است  ممكن  و  شده   I.P.T.O كالچ  در  حد  از 

موجب ايجاد ُسرش در بين صفحات آن شود. از 

سرعت های نسبتًا پايين استفاده كنيد.

درپوش  نمی کنید  استفاده   P.T.O از  که  زمانی   -2

محافظ )شكل 28( آن  را در محل خود ببندید تا 

از P.T.O در برابر گرد و خاک و ساير مواد زائد 

كثيف كننده محافظت نمايد.

P.T.O شكل 28: محافظ شفت

3- برای استفاده ایمن از P.T.O از فروشنده ادوات 

درخواست كنيد تا محافظ شفت گاردان، شبيه 

ارائه  را  مجموعه نشان داده شده در شکل 29 

نمايد.

ادوات  در  او  تي  پي  شفت  از  استفاده  هنگام   -4

ترمز  همواره  نمی كند(،  حركت  )تراكتور  ثابت 

دستی را بکشید. این کار ضروری است. چرخ ها 

را به وسیله قرار دادن تکه چوبی در جلوی آن ها 

محکم کنید تا از حرکت تراکتور جلوگیری شود.

شكل 29: محافظ شفت گاردان

P.T.O 11-2- رابطه سرعت موتور و سرعت شفت

سرعت شفت خروجی به سرعت موتور و نوع 

شفت نصب شده )540 یا 1000 دور در دقیقه( بستگی 

دارد. رابطه سرعت موتور و سرعت شفت پی تی او 

طبق جدول زیر می باشد.

سرعت موتورنوع پی تی او

540 دور در دقيقه

1000 دور در دقيقه

2160 دور در دقيقه

2140 دور در دقيقه
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 و یرادنون لويا

بازديدها و بررسی هايی كه در جدول نگهداری 

و سرويس اشاره شده است مدنظر قرار گرفته و به 

طور كامل و طبق زمانبندی انجام گيرند. الزم به ذكر 

روز  هر  بايد  )متغير(  روزانه  كه سرويس های  است 

انجام شود.

هيچ  به  است  روشن  تراكتور  موتور  كه  زمانی 

موتور  روی  به  آب  موتور،  شدن  خنک  برای  وجه، 

تراكتور پاشيده نشود زيرا اين كار باعث آسيب ديدن 

پمپ انژكتور و بدنه سيلندر خواهد شد.

حتمًا  ساعته   250 و  ساعته   50 سرويس های 

توسط سرويسكار نمايندگی های مجاز شركت انجام 

شود. در اين مورد به فصل های اول و چهارم مراجعه 

كنيد.

بايد  سرويس ها  اين  نيز  گارانتي  اتمام  از  بعد 

تمامی  است  موظف  تراكتور  راننده  شود.  انجام 

سرويس های دوره ای را انجام دهد.

د توارلعملنهادن و یرادنرزنتوابوشااژ

پيشگيری از كثيف شدن زودهنگام روغن

استفاده از فيلتر روغن استاندارد و مورد تاييد   •

شركت

تاييد  مورد  مناسب  موتور  روغن  از  استفاده   •

شركت

تعويض به موقع روغن موتور مطابق دستورالعمل،   •

حداكثر هر دو ماه يک بار و يا 125 ساعت كاركرد 

هر كدام كه زودتر فرا برسد )اين معيار با توجه به 

ميزان سولفور سوخت گازوئيل موجود در ايران 

تصحيح شده است(.

دقت كافی هنگام سرويس و يا انجام تعميرات   •

بر روی موتور و اجتناب از نصب قطعات كثيف 

بر روی آن و جلوگيری از ورود ذرات و اشياء به 

داخل موتور

نكاتی در جهت بهبود عملكردسيستم روغنكاری

بازديد شيلنگ تخليه روغن توربوشارژ و اطمينان   •

از باز بودن مسير

تاييد  مورد  آب بندی  واشرهای  از  استفاده    •

شركت در صورت نياز

بازديد و سرويس فيلتر خروجی بخار از محفظه   •

 CCV موتور و يا سيستم

تعويض روغن موتور در صورتی كه نشانه ای از    •

مخلوط شدن سوخت با روغن وجود داشته و 

ياتركيب شيميايي روغن تغيير يابد

ميزان  به  روغن  كارتر  بودن  پر  از  اطمينان    •

مناسب و پرهيز از افزايش دور موتور در لحظات 

اوليه استارت بعد از تعويض فيلتر روغن

سولنوئيد  سوكت  روغن،  فيلتر  تعويض  از  بعد   •

پمپ انژكتور را خارج كرده و اقدام به استارت زنی 

نماييد. اين كار با استفاده از سيستم خفه كن به 

صورت دستی نيز می تواند انجام پذيرد.

شرايط استفاده نامناسب و عدم آگاهي راننده

اجتناب از به كارگيری مداوم تراكتور در دور آرام   •

)در محدوده پايين تر از 1000 دور در دقيقه(.

توان  ماكزيمم  شرايط  در  موتور  از  استفاده  از   •

اجتناب كنيد.

از فشار روی  از روشن شدن موتور و قبل  بعد   •

پدال گاز، حداقل 30 ثانيه صبر كنيد.

به مدت 5  را  آن  از خاموش كردن موتور  قبل   •

دقيقه در حالت دور آرام بدون بار نگه داريد تا 

دمای موتور و توربوشارژر كاهش يابد.

افراد  به  را  توربوشارژ  و  موتور  تعمير  و  تنظيم   •

متخصص بسپاريد.

جلوگیری از شستشوی موتور و برخورد آب به   •

توربوشارژر در حال کار.

سيستم  داخل  به  زائد  مواد  ورود  از  جلوگيری   •

توربوشارژر.
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نكات عمومی راجع به سرويس و نگهداری

تعويض روغن موتور

هميشه بعد از اين كه موتور گرم شده و خاموش 

از  و  گردد  موتور  روغن  تعويض  به  اقدام  است 

روغن های تصفيه شده به هيچ وجه استفاده نشود.

گريس كاری

يک اشتباه و باور غلط كه در بين مردم شايع 

است اين كه هميشه مقدار تزريق گريس توسط پمپ 

به اندازه ای اتفاق می افتد كه گريس كهنه و سوخته از 

بغل كاسه نمدها به بيرون بزند در صورتی كه اين كار 

باعث از بين رفتن فنر كاسه نمدها می گردد بنابراين 

اهرم گريس  كافی است  در هر مرتبه گريس كاری، 

پمپ 2 بار فشار داده شود.

تميز نمودن منافذ رادياتور و پر كردن باک گازوئيل

تميز نمودن منافذ رادياتور با آب پرفشار يا هوای 

فشرده و پر نمودن باک گازوئيل در پايان روز كاری و 

بعد از برگشت از سر كار انجام گيرد.

در صورت كثيف بودن رادياتور، شستشوی رادياتور 

با آب، موجب مسدود شدن پره های رادياتور با كاه، 

كلش و يا گل خواهد شد كه اين امر موجب كاهش 

شديد بازده تبادل حرارتی رادياتور خواهد گرديد.

جدول 1: جدول توصيه روغن كاری و مواد افزودنی

قسمتگنجايش )ليتر(مشخصات

SAE 15W 40 يا API CH 415٫3كارتر موتور

M 113510 يا W 3060 56 تا
آكسل  )گيربكس،  نيرو  انتقال  سيستم 

عقب(، فرمان و سيستم هيدروليک

SAE 90

API GL 5

MIL – L- 2105 B

کاهنده های نهايی جلو )دو ديفرانسيل(0٫8

ديفرانسيل آكسل جلو )دو ديفرانسيل(8

کاهنده های نهايی عقب10٫3

Lithium grease NL GI 2گریس خورهابه مقدار مورد نیاز

DOT 30٫25ترمزهای هيدروليكی

سوخت445سوخت ديزل با ماكزيمم سولفور 0/5 درصد

سيستم خنک كاری30آب و افزاينده گليكول اتيلن

شكل 1: مشخصات روغن های مصرفی بر اساس دمای 

محيط

توجه

 CH-4 گريد  از  بايد  استفاده  مورد  روغن های 

باشند.

توجه

مجاز  نمايندگی  از  را  ترمز  روغن  مشخصات 

شركت دريافت كنيد. 
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مشخصاتن وخت

جهت حصول قدرت و عملكرد صحيح موتور، از 

سوخت با كيفيت مناسب استفاده كنيد. مشخصات 

سوخت، در جدول 2 آمده است.

جدول 2: مشخصات سوخت مناسب

حداقل 45عدد ستان

يته  ز يسكو و

)گرانروی(

Centistokes 2.5-5.4

در 40 درجه

0٫835-0٫855 ليتر/كيلوگرمجرم حجمی

حداكثر 0٫2% از كل جرمسولفور

85% در 350 درجه سانتیگرادتقطير  

می باشد.  احتراق  عملكرد  نشانگر  ستان:  عدد 

سوخت با عدد ستان پايين می تواند منجر به 

بروز مشكالتی در استارت در هوای سرد شده و 

بر روی احتراق اثر بگذارد.

مقابل سيال  در  مقاومت سوخت  بيانگر  گرانروی: 

شدن بوده و در صورتی كه ميزان آن خارج از 

حد مجاز باشد، عملكرد موتور را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد.

را  موتور  قدرت  پايين،  جرم حجمی  جرم حجمی: 

كاهش و جرم حجمی باال قدرت موتور و دود 

اگزوز را افزايش می دهد.

سولفور: ميزان باالي سولفور باعث فرسودگی موتور 

می شود. در مناطقی كه سوخت با ميزان سولفور 

باال در دسترس می باشد، الزامًا بايد از روغن با 

خاصيت قليايی باال استفاده نمود و يا فواصل 

به  داد.  كاهش  را  موتور  روغن  تعويض  زمانی 

جدول 3 مراجعه كنيد.

جدول3: ميزان سولفور سوخت و فاصله زمانی تعويض 

روغن

ميزان سولفور سوخت 

)درصد(

فاصله زماني

تعويض روغن

كمتر از 0٫5

بين 0٫5 و 1 

بزرگتر از 1

معمولی

75% زمان معمولی

50% زمان معمولی

تقطير: اين پارامتر نشانگر تركيب هيدروکربن های 

ميزان  بودن  باال  است.  سوخت  در  مختلف 

هيدروکربن های سبک در سوخت، می تواند بر 

روی مشخصه های احتراق اثر بگذارد.

مشخصاتناوغننموتوا

در صورت نياز به راهنمايی در مورد تنظيم موتور 

يا فواصل زمانی تعويض روغن موتور كه ممكن  و 

ضروری  موجود  سوخت  استاندارد  دليل  به  است 

باشد، با نمايندگي هاي مجاز شركت تماس بگيريد.

با  خوب  كيفيت  با  روغن هايی  از  همواره 

مشخصاتی كه در جدول 1 آمده است، استفاده كنيد.

هميشه اطمينان حاصل كنيد كه مطابق با دمای 

محيطی كه موتور در آن كار خواهد كرد از روغن با 

درجه ويسكوزيته مناسب طبق شكل 1 استفاده شود.

 API-CH4 روغن  مناسب برای موتورهای توربوشارژدار

برای موتور تراکتور ITM 1500 با توجه به بازه 

 SAE کارکردی تعريف شده و عملکرد آن، روغن موتور

15W-40 با زمان تعويض 125 ساعت )به دليل وجود 

سولفور زياد در گازوئيل( پيشنهاد می گردد.

روغن سيستم انتقال توان

ظرفيت روغن سيستم انتقال توان كه در جدول 

به  نسبت  است  ممكن  است  شده  داده  نشان   1

وضعيت تراكتور تغيير كند. عالوه بر اين، وقتی كه 

از شیرهای خروجی هیدرولیک استفاده گردد، بسيار 

روغن  شاخص  توسط  روغن  سطح  كه  است  مهم 

)گيج روغن( بررسی شده و از كافی بودن آن اطمينان 

حاصل شود )سطح روغن، باالی خط مينيمم باشد(.

در صورت نياز، روغن اضافه كنيد.
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ریورن و یرادنمنظم

اين بخش، اطالعات مفيدي را جهت نگهداری 

تا  می كند  ارائه  تراكتور  مختلف  اجزای  سرويس  و 

تراكتور شما در بهترين وضعيت، کار کرده و عمر آن 

عملكرد  منظم،  سرويس های  انجام  يابد.  افزايش 

تراكتور را در وضعيت عالی حفظ و تضمين مي كند.

نگهداری اصولی، از ضرر و زيان ها كاسته، عمر 

و  زودرس  خرابی  از  و  داده  افزايش  را  محصول 

استهالک آن جلوگيری می کند.

 5 جدول  در  كه  مواردی  تمامی  شود  سعی 

)مربوط به سرويس و نگهداری و بازديدها( نوشته 

شده است طبق زمان های ارائه شده، به موقع انجام 

روزانه  سرويس های  است،  توضيح  به  الزم  پذيرد. 

بايد هر روز، انجام پذيرد.

يادآوری

كاركرد  زمان  مدت  ثبت  و  اندازه گيری  جهت   .1

بايد  سرويس،  و  نگهداری  جدول  در  تراكتور 

تراكتور  داشبورد  روی  بر  واقع  شمار  ساعت  از 

استفاده شود. 

داخل  در  هميشه  را  تراكتور  راهنماي  دفترچه   .2

كابين نگهداری كنيد تا شما را در هر چه بهتر 

و  نگهداری  كار  دقيق  و  منظم  كردن  مديريت 

سرويس تراكتور، ياری نمايد.

حتمأ  ساعته   250 و  ساعته   50 سرويس های   .3

توسط سرويس كار نمايندگی هاي مجاز شركت 

و  اول  فصل های  به  مورد  اين  )در  شود  انجام 

چهارم مراجعه گردد(.

اين  تمامی  بايستی  نيز  گارانتی  اتمام  از  بعد   .4

سرويس ها به صورت دوره ای انجام شود.

نكات مربوط به جدول و سرويس های مختلف

سرويس های سيستم خنک كننده

1. تميز نمودن منافذ رادياتور با هوای فشرده

2. كنترل مقدار مايع خنک كننده )سطح آب رادياتور 

از  باالتر  سانتی متر  يک  بايستی  كنترل  موقع 

شبكه های داخلی باشد(.

3. كنترل غلظت مايع خنک كننده

4. بررسي سوپاپ اطمينان درب رادياتور

5. كنترل و تميز كردن ظاهری شيلنگ و بست های 

سيستم

6. بررسی و كنترل ميزان كشش تسمه پروانه

7. خالی نمودن محلول رادياتور و تميز كردن داخل 

رادياتور، سپس پركردن آن )ضديخ را هر 2 سال 

يک بار تعويض نماييد. در صورتی كه به جای 

ضديخ از مايع ديگر استفاده شود،  بايستی هر 

6 ماه يک بار تعويض گردد(.

سرویس های سیستم سوخت رسانی

روزانه  اتمام کار  از  پر نمودن باک گازوئیل پس   .1

زمان  تراکتور  که  مواقعی  در  و  شود  انجام 

استراحت را طی می کند، باک باید پر باشد.

2. کنترل سوپاپ درب باک از نظر باز بودن

3. پیاله و فیلترها به ویژه فیلتر رسوب گیر )اگر روی 

موتور تراکتور شما نصب شده باشد( و سویچ 

باید  هوا  فیلتر  بودن  مسدود  نشانگر  شمع  یا 

داخل  زائدی  مواد  و  آب  و  بوده  تمیز  همیشه 

پايين  صورت  )در  باشد.  نداشته  وجود  آن ها 

بودن کیفیت سوخت و وجود مواد زائد درداخل 

سوخت مصرفی، فواصل زمانی بررسی و کنترل 

سیستم را کاهش دهید.(

4. تمیز کردن فیلتر هواکش اولیه و ثانویه )پیچ و 

بست فیلتر با گشتاور مناسب سفت شود(.

اساس  بر  فیلتر  کردن  تمیز  است  ذکر  به  الزم 

شرایط کاری زیر فرق خواهد کرد:

- در شرایط کاری پر از گرد و خاک

- در شرایط معمولی

5. تعویض نمودن فیلتر هواکش اولیه و ثانویه

6. بررسی و کنترل عملکرد شمع فیلتر هوا



79 ریورن و یرادنون لوصا

5

7. تمیز کردن فیلتر )فیلتر سیمی( پمپ انژکتور و در 

صورت نیاز تعویض آن

8. تمیز کردن فیلتر هوای کمپرسور

9. تمیز کردن رسوبات داخل پمپ سه گوش

احتیاط

و  بوده  روشن  موتور  که  حالی  در  کنید  دقت 

کار می کند، بر روی بدنه آن )جهت خنک نمودن 

موتور(، آب پاشیده نشود؛ زیرا به موتور و اجزای 

اصلی آن می تواند آسیب جدی وارد شود.

سرویس های سیستم الکتریکی و برق تراکتور

1. کنترل سطح آب باتری، سوراخ های درپوش باتری 

و سفت نمودن کابل های اتصال

2. کنترل وضعیت سیم و کابل های تراکتور و همچنین 

کابل اتصال به بدنه از نظر آسیب دیدگی و عدم 

وجود آسیب دیدگی در پوشش سیم ها

3. بررسی تمامی سویچ های )شمع ها( الکتریکی از 

قبیل سولنوئید پمپ انژکتور، سویچ فشار روغن، 

جلو،  دیفرانسیل  ایمنی  سویچ  ترمز،  سویچ 

شمع آب، سویچ ایمنی قفل دیفرانسیل و .... و 

سوکت های برق را از نظر شل بودن اتصاالت و 

خارج شدن سوکت ها از محل اتصال

سیم های  و  آلترناتور  و  استارتر  موتور  بازدید   .4

مربوطه

5. کنترل عملکرد چراغ های هشدار، چراغ های جلو 

و عقب

سرویس سیستم هیدرولیک و سیستم بازوهای باالبر 

ادوات

1. تمیز کردن فیلتر سیمی پمپ اصلی و در صورت 

نیاز، تعویض آن

2. تمیز کردن پره های خنک کننده روغن هیدرولیک

3. کنترل چشمی سطح روغن هیدرولیک از لحاظ 

کمیت و کیفیت آن

4. تعویض روغن سیستم انتقال توان

سرویس های سیستم ترمز

1. بررسی مخزن ترمز و لوله های مربوط به آن

2. بررسی سطح روغن و کیفیت روغن ترمز

3. تعویض روغن ترمز )از روغن DOT3 استفاده کرده 

و مشخصات روغن مورد استفاده را از نمایندگی 

مجاز شرکت تراکتورسازی ایران دریافت کنید(

4. تنظیم پدال ترمز و کنترل مقدار لقی آن

5. کنترل و تست عملکرد همزمانی پدال های ترمز 

اکسل چپ و راست

6. بازدید عملکرد ترمز دستی

سرویس های مربوط به بدنه تراکتور

1. بررسی چشمی و آچارکشی تایرهای جلو و عقب 

طبق گشتاور مجاز

سرویس مربوط به سیستم فرمان

1. کنترل و تنظیم همگرایی تایرهای جلو

2. کنترل چشمی نشتی جک فرمان

3. کنترل و تنظیم فشار باد تایر جلو و عقب

4. کنترل و تنظیم لقی چرخ های جلو

سرویس های سیستم انتقال توان و آکسل های عقب 

و جلو

1. بررسی عملکرد کالچ و تنظیم موقعیت پدال کالچ

2. بررسی سطح روغن دیفرانسیل جلو و کیفیت آن

3. بررسی سطح روغن کاهنده نهایی محور جلو و 

عقب

توان  انتقال  کردن سوپاپ هوای سیستم  تمیز   .4

،کاهنده نهایی و دیفرانسیل جلو

5. تعویض روغن کاهنده نهایی آکسل جلو و عقب

6. تعویض روغن دیفرانسیل جلو
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7. بررسی سطح و کیفیت روغن سیستم انتقال توان

8. تعویض روغن سیستم انتقال توان

جدول سرویس و زمان تعویض روغن ها 

توجه:ن**نزمان انجام سرویس های متغیر، با توجه به محل یا ناحیه مورد استفاده تراکتور و شرایط استفاده از آن فرق می کند که توسط اپراتور )کاربر( تراکتور، 

تعيين می شود. حداقل زمان آن بررسی روزانه می باشد.

- این سرویس ها باید توسط نمایندگی مجاز شرکت انجام شود.

عنوان فعالیت هاسیستم ها

زمان سرويس
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سیستم خنک کاری

تمیز نمودن منافذ رادیاتور با هوای فشرده
کنترل مقدار مایع خنک کننده

کنترل غلظت مایع خنک کننده
بررسی سوپاپ اطمینان درب رادیاتور

کنترل و تمیز کردن ظاهری شیلنگ و بست های سیستم
بررسی و کنترل میزان کشش تسمه پروانه

 تعویض آب سیستم خنک کاری و تمیز کردن داخل رادیاتور

سيستم سوخت رسانی
پر نمودن باک گازوئیل

کنترل سوراخ درب باک از نظر باز بودن
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عنوان فعالیت هاسیستم ها

زمان سرويس
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سيستم سوخت رسانی

تمیز کردن پیاله و فیلترها به ویژه فیلتر آبگیر و شمع فیلتر هوا
تمیز کردن سوپاپ تخلیه گرد و خاک

تعویض نمودن فیلتر هواکش اولیه
تعویض نمودن فیلتر هواکش ثانویه

بررسی و کنترل عملکرد شمع فیلتر هوا
تمیز کردن فیلتر توری پمپ انژکتور و در صورت نیاز تعویض آن

تمیز کردن فیلتر هوای کمپرسور
تمیز کردن رسوبات داخل پمپ سه گوش

تنظیم و فیلرگذاری لقی سوپاپ ها
تنظیم پیچ مانیفولد ورودی و خروجی با گشتاور توصیه شده

کنترل عملکرد کلی موتور از لحاظ دما، فشار، بازدهی و ...
خالی کردن مخزن سوخت و تمیز نمودن آن

تست و تنظیم فشار نازل های سوخت )انژکتورها(
کنترل و تنظیم سرعت بدون بار موتور )حالت خالص(

کنترل و تمیز کردن محفظه کمپرسور توربوشارژر و پروانه توربوشارژر
کنترل عملکرد گاورنر پمپ انژکتور
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عنوان فعالیت هاسیستم ها

زمان سرويس

ير
تغ

م  
**
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س
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0
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س
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ته
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س
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00

ته
اع

س
 10

00

سیستم الکتریکی و 

برق تراکتور

کنترل سطح آب باتری، سوراخ های درپوش باتری و سفت کردن کابل های اتصال

کنترل وضعیت سیم و کابل های تراکتور و کابل اتصال به بدنه

بررسی تمامی شمع های الکتریکی
بازدید موتور استارتر و آلترناتور و سیم های مربوطه

کنترل عملکرد چراغ های هشدار و چراغ جلو و عقب
کنترل دینام و استارتر موتور

و  هیدرولیک  سیستم 

باالبر تراکتور

تمیز کردن فیلتر روغن هیدرولیک و در صورت نیاز تعویض نمودن آن
تمیز کردن پره های خنک کننده روغن هیدرولیک

کنترل چشمی سطح روغن هیدرولیک از لحاظ کمیت و کیفیت آن
تعویض روغن سیستم انتقال نیرو

روغن کاری  سیستم 

موتور

کنترل سطح روغن موتور
بازدید موتور از لحاظ بروز نشتی روغن

کنترل فشار روغن از روی نشانگر فشار روغن
تمیز کردن سیستم تخلیه بخارات موتور

هر 125 ساعتتعویض روغن موتور و فیلتر روغن
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عنوان فعالیت هاسیستم ها

زمان سرويس

ير
تغ

م  
**

ته
اع

س
 10

0

ته
اع

س
 2

50

ته
اع

س
 5

00

ته
اع

س
 10

00

سیستم ترمز

بررسی مخزن ترمز و لوله های اتصال مخزن ترمز
بررسی سطح روغن و کیفیت روغن ترمز

2000 ساعتتعویض روغن ترمز

تنظیم پدال ترمز و کنترل مقدار لقی آن
کنترل و تست عملکرد همزمانی پدال های ترمز آکسل چپ و راست

بازدید عملکرد ترمز دستی

بدنه تراکتور

بررسی چشمی و آچارکشی تایرهای جلو و عقب
بررسی چشمی و آچارکشی پیچ و مهره های اتصال زین اسبی به موتور، موتور به گیربکس، گیربکس به 

محفظه عقب و محفظه عقب به اکسل ها واتصاالت اکسل به کاهنده نهایی

کنترل پیش بار بلبرینگ های مخروطی توپی های عقب
کنترل پیش بار بلبرینگ های مخروطی توپی محور جلو

سیستم فرمان

کنترل و تنظیم همگرایی الستیک های جلو
کنترل چشمی نشتی جک فرمان

کنترل و تنظیم فشار باد الستیک های جلو و عقب
کنترل و تنظیم لقی چرخ های جلو
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عنوان فعالیت هاسیستم ها

زمان سرويس
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سیستم انتقال نیرو 

و آکسل های جلو و 

عقب

بررسی عملکرد کالچ و تنظیم موقعیت پدال کالچ
بررسی سطح روغن دیفرانسیل جلو و کیفیت آن

بررسی سطح روغن کاهنده نهایی محور جلو و عقب
تمیز کردن مجرای تنفسی سیستم انتقال نیرو، کاهنده نهایی و دیفرانسیل جلو

تعویض روغن کاهنده نهایی اکسل جلو و عقب
تعویض روغن دیفرانسیل جلو

بررسی نحوه کارکرد اتصاالت اصلی اکسل جلو

محل های گریسکاری

کوپلرها و اتصاالت شفت سیستم دو دیفرانسیل
اتصاالت عادی اکسل جلو در تراکتورهای دو دیفرانسیل

سایر محل های گریس خور
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2-نمحلنهادنگلصانکااد

توجه

)با  کنید.  استفاده  لیتیوم  پایه  گریس  از 

)NLGI طبقه بندی

2-1- اکسل جلو تراکتور دو دیفرانسیل

1- اتصاالت انتهایی آکسل )2 گریس خور( پايين و 

باال )شکل 2(

شكل 2: 

شکل 3: 

شكل 4: 

2- یاتاقان جلوی آکسل )1 گریس خور( )شکل 3(

3- بوش های دو سر گاردان )2 گریس خور( و یاتاقان 

نگه دارنده مرکزی )شکل 4(

4- یاتاقان بین آکسل جلو و گیربکس میانی )شکل 

)5

شکل 5: 

2-2- عقب تراكتور

سیستم  )استابالیزرها(  جانبی  مهارکننده های   -1

اتصال سه نقطه )یک گریس خور(

 2( نقطه  سه  اتصال  سیستم  وسط  بازوی   -2

گریسخور(

3- بازوهای جانبی تنظیم ارتفاع سیستم اتصال سه 

نقطه
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برای  فقط  گریس خور –   2( مالبند  غلتک های   -4

بارهای خیلی سنگین(

5- بازوهای تراز کننده

شكل 6: گریس خورهای سیستم اتصال سه نقطه

1 4

3
3

2

5

2-3- عمومی

1- پدال های كالچ و ترمز )یک گریس خور برای هر 

پدال( 

از  2- شفت كالچ )یک گریس خور روی هر طرف 

تراكتور(

شكل 7: گریس خورهای پدال كالچ و ترمز

1

شكل 8: گریس خور اهرم كالچ

2

3-نموتوا

3-1- بررسی سطح روغن

تراكتور در حالت تراز و موتور خاموش باشد )قبل 

از كار(:

1- با استفاده از گیج روغن، سطح روغن را بررسی 

كنید. سطح روغن باید بین دو عالمت max و 

min باشد.

با  از min پايين تر است، آن را  اگر سطح روغن   -2

روغن توصیه شده پر كنید.

توجه

میله  روی  بر  روغن  ندهید سطح  اجازه  هرگز 

شاخص روغن، پايين تر از عالمت min  و یا باالتر 

از عالمت max باشد.

3-2- تعویض روغن و فیلتر روغن )شكل 9(

روش تعویض روغن:

احتياط 

برروی  روغن  مقدار  شوید  مطمئن  اینكه  برای 

داده  نشان  صحیح  طور  به  روغن،  شاخص 

می شود تراكتور را بر روی سطح صاف و مسطح 

قرار دهید.
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1- موتور را روشن كنید تا گرم شود.

 1( كارتر  پیچ تخلیه  و  نموده  را خاموش  2- موتور 

شكل 9( را باز كنید تا روغن به طور كامل تخلیه 

بودن  سالم  از  اطمینان  حصول  از  پس  شود. 

اورینگ پیچ تخلیه، آن را در محل خود بسته و 

 )3٫5Kgfm 25 یاlbf.ft(34اNm پیچ را با گشتاور

محكم ببندید.

3- كارتر را تا عالمت نشان داده شده بر روی میله 

بازدید روغن )2 شكل 9( با روغن تمیز پر كنید.

شكل 9: گیج روغن و پیچ تخلیه كارتر

21

روش تعویض فیلتر روغن )شكل 10(

هشدار 

فیلتر و روغن استفاده شده را مطابق با مقررات 

محلی در یک محل امن دور بریزید.

احتیاط 

- فیلتر دارای سوپاپ و سرفیلتر مخصوصی بوده واز 

نشت روغن، جلوگیری می نماید.

روغن  بازدید  میله  شوید  مطمئن  این كه  برای   -

اندازه صحیح روغن را نشان می دهد، تراكتور را 

در یک سطح صاف قرار دهید.

یک  دارای  است  ممكن  روغن  فیلتر  مجموعه 

یا دو صافی باشد. در صورت استفاده از فیلترهای 

دوقلو، هر دو باید به طور هم زمان تعویض شوند. 

1- ظرفی را زیر فیلتر قرار دهید تا روغن داخل آن 

بریزد.

2- صافی فیلتر را با استفاده از یك آچار تسمه ای و 

یا ابزار مشابه باز كنید. پس از اطمینان از بسته 

بودن آداپتور به هد فیلتر، صافی را دور بیندازید. 

مونتاژ می شود  آن  روی  بر  كه صافی  قطعه ای   -3

)سرفیلتر یا هد( را تمیز كنید. )1 شكل 10(.

4- صافی جدید را با روغن تمیز پر كنید. به مدت 

كافی صبر كنید تا روغن از صافی فیلتر عبور كند.

5- قسمت فوقانی واشر آب بندی صافی )2 شكل 10( 

را با روغن تمیز، روغن کاری كنید.

6- صافی جدید را با دست ببندید به طوری كه واشر 

آب بندی با هد فیلتر برخورد كند. صافی را 1/2 

تا 3/4 دور دیگر با دست محكم كنید. از آچار 

تسمه ای استفاده ننماييد.

شكل 10: تعویض فیلتر روغن موتور

2
1

7- روغن موجود در كارتر را كنترل كنید. در موتورهای 

توربوشارژدار اطمینان حاصل نماييد تا زمانی كه 
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روغن در مدار سیستم توربوشارژر جریان نیافته 

و فشار مورد نیاز حاصل نگردیده است، موتور 

را روشن نکنید. بدین منظور، سوكت سولنوئید 

را خارج نماييد.چندین  انژكتور  )شكل 11( پمپ 

بار استارتر را به كار انداخته و از جریان یافتن 

روغن در مدار مربوطه اطمینان حاصل نماييد. 

سپس سوكت را در محل خود نصب و موتور 

را روشن كنید. مقدار روغن را بررسی نموده و در 

 ،SAE 15W40 صورت نیاز، روغن با مشخصات

اضافه گردد.

سوپاپ ها هر 1200 ساعت توسط نمایندگی مجاز 

تراکتورسازی ایران بررسی شود.

توجه

فشار  هشداردهنده  چراغ  به  استارت  موقع 

توجه  نمایشگر(  )صفحه  داشبورد  پانل  در  روغن 

کنید. بالفاصله بعد از روشن شدن موتور این چراغ 

باید خاموش گردد. در صورت عدم خاموش شدن 

را   )11 )شكل  سولونوئید  سوكت  مربوطه،  المپ 

خارج کنید و موتور را به مدت ده ثانیه )نه بیشتر( 

پمپ ،  پر شدن  موجب  عمل  این  بزنید.  استارت 

فیلتر و مدار از روغن خواهد شد بدون این که موتور 

روشن شود.

شكل 11: سوکت سولنوئيد پمپ انژكتور

3-3- روش تمیزكاری فیلتر تنفس )شكل 12(

CCV (Close Crankcase Ventilation(

تنفس  نام  به  فیلتری  موتورها،  بدنه  روی  بر 

موتور به منظور تهویه فضای كارتر و گازهای تبخیر 

شده روغن نصب می شود، این فیلتر با فضای كارتر 

در ارتباط است و به همین علت به آن فیلتر تنفس 

از تصفیه در این  موتور می گویند. بخار روغن پس 

درون  به  یا  و  شده  هدایت  هوا  صافی  به  فیلتر، 

سیلندر مكیده شده و می سوزد. این كار برای حفظ 

محیط زیست ضروری است.

شكل 12: فیلتر تنفس

احتياط 

از تماس مستقیم پوست با هوای تحت فشار 

خودداری كرده و در صورت تماس فورًا از کمک های 

اولیه استفاده نماييد.

1-  بست شیلنگ های متصل به قطعه CCV را باز 

كرده و شیلنگ ها را خارج نماييد.

2- پیچ رابط سوپاپ تنفس به پایه فلزی را باز كرده  

و سوپاپ تنفس را بردارید.

3- بست پايينی شیلنگ تحتانی را  كه رابط بین 
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)كارتر(  لنگ  میل  محفظه  و  تنفس  سوپاپ 

می باشد، باز كنید. شیلنگ را خارج نموده و با 

مایع شستشوی توصیه شده، شسته و به وسیله 

هوای كم فشار، خشک كنید.

4- سوپاپ تنفس معمواًل نیازی به تمیز كردن ندارد، 

در صورت نیاز مقداری از مایع شستشوی توصیه 

تنفس  سوپاپ  انتهایی  لوله  طریق  از  را  شده 

داخل آن ریخته و سپس تخلیه كنید. سوپاپ 

تنفس را با استفاده از هوای كم فشار، خشک 

كنید.

5- مطمئن شوید كه داخل شیلنگ باالیی كه سوپاپ 

می کند،  وصل  سرسیلندر  درپوش  به  را  تنفس 

تمیز  باشد. در غیر این صورت بست آن را باز 

كرده و با نفت بشوييد و به وسیله هوای كم 

فشار، خشک كنید. 

6- از تمیز بودن محل اتصال شیلنگ ها با درپوش 

لنگ  میل  محفظه  و  هوا  منیفلد  و  سرسیلندر 

)كارتر( اطمینان حاصل كنید. 

7- شیلنگ باالیی را نصب كرده و بست آن را سفت 

كنید.

8- شیلنگ پايينی را نصب كرده و بست پايينی آن 

را سفت كنید.

آن  روی  را  را نصب، شیلنگ ها  تنفس  9- سوپاپ 

سوار كرده و بست شیلنگ ها را ببندید.

3-4-  بررسی دور آرام موتور و تنظیم آن )شكل 13(

تنظیم و بررسی دور آرام موتور بایستی در درجه 

حرارت نرمال )طبیعی( انجام گیرد.

1- برای تغيير سرعت در دور آرام )دور درجا(، بعد 

از اینكه مهره را شل كردید، پیچ )1( را باز كنید. 

برای افزایش سرعت، آن را در جهت عقربه های 

ساعت بپیچانید و برعكس

2- بعد از رسیدن به سرعت ایده آل، دوباره مهره ها 

را سفت نماييد.

شكل 13: كنترل دور آرام موتور

12

احتياط 

تنظیم ماكزیمم دور موتور توسط پیچ شماره 

شركت  مجاز  نمایندگی های  توسط  فقط  و   2

تراکتورسازی ایران انجام گیرد.

3-5-  نگهداری وسرویس سیستم سوخت رسانی

1- تخلیه فیلترهای سوخت و پیش صافی

كار تخلیه را روزانه قبل از شروع كار موتور انجام 

دهید، آب و آلودگی ها را كه در ته فیلتر رسوبگیر و 

فیلترهای سوخت، ته نشین شده است تخلیه کنید.

بسیار  انژكتور  نازل های  و  پمپ  در  آب  ورود 

دقت  و  حساس  اجزا  این  زیرا  است  آسیب رسان 

با  را  رسوبگیر  فیلتر  داخل  زائد  مواد  دارند.  باالیی 

برداشتن درپوش آن، تخلیه نماييد. پس از جریان 

یافتن سوخت تمیز، درپوش را توسط دست، محكم 

ببندید.

انجام  نیز  سوخت  فیلتر  برای  را  روش  همین 

دهید.

2- بستن یا مونتاژ پیش صافی سوخت

1- روی واشر الستیكی آب بندی، الیه نازكی از روغن 
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مالیده و آن را روی پیش صافی قرار دهید.

2- مجموعه را در محل مناسب خود با دست ببندید.

توجه

روغن مالیده شده بر روی واشرهای الستیكی 

و  واشر  حالت  تغيير  از  جلوگیری  برای  آب بندی، 

كه  وسیله ای  و  ابزار  از  شود.  می  استفاده  نشتی 

نمایند  وارد  آسیب  مجموعه ها  این  به  می تواند 

استفاده نكنید. )از نیروی دست استفاده نماييد(.

نوع  سوخت  فیلتر  صافی )های)  تعویض  روش 

كارتریجی )شكل 14(

احتياط 

شركت  تاييد  مورد  یا  اصلی  قطعات  از  فقط 

ممكن  صافی ها  سایر  از  استفاده  شود.  استفاده 

است به پمپ انژكتور آسیب برساند.

1- اطراف مجموعه فیلتر سوخت را به طور كامل تمیز 

كنید. درپوش تخلیه واقع در ته فیلتر )4( را، در 

صورت نصب، باز كرده و سوخت داخل فیلتر را 

تخلیه كنید.

2- محفظه پايينی صافی فیلتر را نگهداشته و پیچ 

)3( را كه از میان هد فیلتر )1(، درست باالی مركز 

صافی بسته شده است، شل كنید.

3- محفظه پايينی فیلتر را پايين بیاورید.

4- صافی )5( را درآورده و دور بیندازید.

5- سطوح داخلی هد فیلتر و محفظه را تمیز كنید.

6- واشرهای آب بندی )2( و )6( را تعویض كرده و به 

طور جزئی به سوخت تمیز آغشته نماييد.

شكل 14: تعویض صافی فیلتر سوخت كارتریجی

2

1

5

6

3

4

7- محفظه پايينی را زیر صافی جدید قرار داده و 

صافی را به صورت عمود بر هد فیلتر نگهدارید. 

واشر  روی  و  مركز  در  كه صافی  مطمئن شوید 

آب بندی واقع در هد فیلتر نصب شده است. در 

حالی كه مجموعه در این حالت قرار دارد، پیچ را 

بسته و سفت كنید.

دستورالعمل  مطابق  را  سوخت رسانی  سیستم   -8

هواگیری نماييد.

روش تعویض صافی سوخت نوع پیچی 

1- اطراف مجموعه فیلتر سوخت را به طور كامل تمیز 

كنید.

شكل 15: تعویض صافی فیلتر سوخت پیچی

2

1

3

2- درپوش تخلیه واقع در ته فیلتر )1( را باز كنید تا 

آب/ سوخت به داخل یک ظرف مناسب تخلیه 

شود.
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3- با استفاده از یک آچار تسمه ای یا ابزار مشابه، 

صافی فیلتر را شل كرده و آن را درآورید.

4- مطمئن شوید كه آداپتور رزوه دار )2( در موقعیت 

خود محكم بوده و داخل هد فیلتر تمیز می باشد.

طور  به  را   )3( جدید  صافی  باالیی  واشرهای   -5

صافی  كنید.  آغشته  جدید  سوخت  به  جزئی 

جدید را بر روی هد فیلتر نصب كرده و با دست، 

محكم ببندید.

دستورالعمل   مطابق  را  سوخت رسانی  سیستم   -6

هواگیری كنید.

سیستم سوخت رسانی با پمپ انژکتور ردیفی

قطعات نشان داده شده در شکل14 به شرح زیر 

می باشند:

فیلتر  به  انژکتور  پمپ  از  سوخت  برگشت  پیچ   -1

ساچمه  و  فنر  دارای  مربوط  )پیچ  سوخت 

می باشد(.

2- اهرم دستی پمپ اولیه )جهت هواگیری اولیه از 

این اهرم استفاده می گردد(.

3- پیچ فیلتردار مسیر رفت سوخت به پمپ انژکتور 

از فیلتر آبگیر )داخل پیچ نشان داده شده یک 

ورود  از  مانع  که  دارد  وجود  توری  فیلتر  عدد 

اولیه  پمپ  داخل  به  سوخت  ناخالصی های 

می گردد(.

4- پیچ هواگیری 

5- پیچ مسیر ورود سوخت به پمپ انژکتور از فیلتر 

سوخت

6- پیچ مسیر خروجی سوخت از پمپ اولیه به فیلتر 

سوخت

7- سیستم افزایش دهنده سوخت ورودی در لحظه 

استارت اولیه )دارای برق ورودی 12 ولت می باشد 

که با باز كردن سوييچ اصلی، عمل می نماید(.

شكل 16: پمپ انژكتور ردیفی

1

3

4
5

6
8

7

10

11

129

2

8- پیچ و مهره تنظیم دور نهایی موتور

9- اهرم گاز

10- مسیر ورودی هوا از مانیفلد هوا به پمپ انژکتور

11- سیستم سولنوئید ) جهت قطع و وصل سوخت(

12- مسیر خروجی سوخت از فیلتررسوبگیربه پمپ 

اولیه

هواگیری و استارت اولیه )شكل های 16 و 17(

1- ابتدا پیچ هواگیری روی فیلتر سوخت )شكل 15( 

را باز کرده و اهرم دستی فیلتر اولیه را چندین بار 

فشار دهید تا هوا در فیلتر سوخت و رسوبگیر به 

صورت کامل تخلیه گردد.

2- پیچ هواگیری اشاره شده در بند 1 را بسته و پیچ 

برگشت سوخت روی پمپ انژکتور )1( را باز کرده 

فشار  بار  چندین  را  اولیه  پمپ  دستی  اهرم  و 

دهید تا هوای موجود در مسیر سوخت تخلیه 

گردد.

3- پیچ برگشت سوخت اشاره شده در بند 2 را بسته  

و پیچ هواگیری پمپ انژکتور )4( را شل کرده و 

اهرم دستی فیلتر اولیه را چندین بار فشار دهید 

کامل  صورت  به  انژکتور  پمپ  داخل  هوای  تا 

تخلیه گردد.

و  بسته  را   )4( انژکتور  پمپ  تخلیه هوای  پیچ   -4

موتور را استارت بزنید. در صورت روشن نشدن، 

پیچ های سر انژکتور را شل نموده و استارت بزنید 
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تخلیه  انژکتور  لوله های  در  باقی مانده  تا هوای 

گردد و سوخت از لوله های فشار باال )لوله های 

ورودی انژكتورها(، خارج گردد.

5- بعد از خارج شدن سوخت بدن حباب، مهره های 

سر انژکتورها را کاماًل بسته و استارت بزنید.

شكل 17: فیلتر دوقلوی سوخت

تمیز كردن فیلتر توری در پمپ تغذیه سوخت

اولیه  پمپ  ورودی  فیلتر  دوره ای  كردن  تمیز 

موجب بهبود كاركرد موتور، افزایش عمر پمپ انژكتور 

و ایجاد توان كششی مناسب در تراكتور می گردد. 

بدین منظور پیچ مسیر رفت سوخت به پمپ اولیه 

)3 شكل 16( را باز نموده و فیلتر توری داخل آن را 

خارج کرده و تمیز نماييد )شكل 17(. سپس فیلتر را 

در محل اولیه خود قرار داده، پیچ را بسته و موتور 

را استارت بزنید.

شكل 18: پیچ فیلتردار ورودی سوخت به پمپ اولیه

شكل 19: پیچ و فیلتر توری

فیلتر پمپ اولیه

پیچ  در  نشتی  وجود  عدم  و  بودن  سفت  از 

مربوط به سیستم تنفس پمپ انژکتور )10 شكل 16(، 

اطمینان حاصل فرماييد.

3-6- نگهداری و سرویس سیستم هوا رسانی

تراكتورهای مدل ITM 1500 دارای فیلتر هوای 

خشک بوده كه شامل فیلتر اولیه )صافی بیرونی( و 

ثانویه )صافی داخلی( می باشد.

فیلتر در باالی موتور قرار داشته و جهت سرویس، 

قفل مربوط به صفحه محافظ یا كاپوتاژ )شكل 20( را 

باز كرده و با دست، آن را به سمت باال هدایت كنید.

شكل 20: كاپوتاژ

تمیز بودن فیلتر هوا تاثیر زیادی در عمر مفید 
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موتور دارد. كاركرد این سیستم بسیار مهم است، زیرا 

ده ها متر مکعب هوا در ساعت از درون آن ها عبور 

از گرد و خاک و  می کند که موجب پر شدن فیلتر 

مواد زائد می شود.

این ذرات، اگر وارد موتور شود باعث آسیب های 

جدی و جبران ناپذیری خواهد شد.

اجزای فیلتر هوا

1. فیلتر اولیه )بخش بیرونی(

2. فیلتر ثانویه )بخش داخلی یا ایمنی(

3. بدنه فیلتر

4. پوشش جلویی

5. سنسور مسدود شدن فیلتر

سرویس فیلتر اولیه )1 شکل 22(

یادآوری:

1. زمانی كه چراغ هشدار فیلتر روشن شد، فیلتر اولیه 

را تعویض كنید.

2. فیلتر ثانویه را خارج نکنید مگر این كه بخواهید 

آن را تعویض نماييد. این کار ممكن است باعث 

مشكالتی در آب بندی گردد و اجازه دهد تا مواد 

زائد به داخل موتور وارد شود.

3. نشانگر گرفتگی فیلتر هوا را به طور مرتب بررسی 

نماييد.

4. توصیه می شود كه حداقل یک عدد فیلتر از هر 

یدک  صورت  به  را  می شود  استفاده  كه  نوع 

نگهداری نماييد.

اجزاء فیلتر باید دور از گرد و خاک، رطوبت و 

جانوران جونده نگهداری و محافظت شوند. آن ها را 

درون كارتن های سربسته نگه دارید تا زمان سرویس 

فرا برسد.

تعویض فیلتر اولیه )شكل های 21 و 22(

شكل 21: فیلتر هوا

2

1

3

1- بست های شماره 1 شكل 21 را شل كنید و كاور )2 

شكل 21( را بردارید. 

فیلتر  به صورت کشویی  و  اندکی چرخاندن  با   -2

بیرونی )1 شكل 22( را خارج کنید.

3- جهت تمیز نمودن فیلتر و پاک كردن آن از گرد 

و خاک و مواد زائد، از دستمال مرطوب استفاده 

نماييد. مسیر مكش هوا را تمیز كنید.

4- صافی را با دقت در محل خود قرار دهید.

5- كاور )2 شكل 21( را بسته و مطمئن شوید كه 

قرار  پايين  به  رو   )21 شكل   3( تخلیه  سوپاپ 

گرفته باشد.

6- بست های كاور را )1 شكل 21( با دقت ببندید.

شكل 22: تعویض فیلتر اولیه

1

2
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سرویس فیلتر ثانویه )2 شكل 23(

توجه

فیلتر ثانویه )2( قابل تمیز کردن نیست. این 

فیلتر باید بعد از هر 1000 ساعت كاركرد، یا به ازای 

هر 3 بار تعویض فیلتر اولیه، تعویض شود.

1- كاور )2 شكل 21( را بردارید و مطابق آنچه که گفته 

شد فیلتر بیرونی )1( را خارج کنید.

ثانویه )2  فیلتر  از یک پیچ گوشتی  استفاده  با   -2

شكل 23( را خارج کنید.

شكل 23: تعویض فیلتر ثانویه

3

2

10

توجه

قطعات  ثانویه،  فیلتر  تعویض  صورت  در 

آب بندی را باز كرده و هنگام بستن صافی جدید، 

به قرارگیری صحیح قطعات، دقت بیشتری اعمال 

نماييد.

3- فیلتر جدید و تمیز را برعکس مراحل خارج کردن 

جایگذاری کنید.

لوله های هوا

با دقت، لوله ها را از نظر ترک خوردگی، سوراخ 

شدگی و سفت بودن بست ها بررسی کنید. 

شكل 24: لوله های هوای ورودی به موتور

بدنه پالستیكی فیلتر

سایر  و  ترک  وجود  نظر  از  منظم،  طور  به 

آسیب های احتمالی، بدنه فیلتر را بررسی نماييد.

تست نشانگر مسدود شدن فیلتر هوا )شكل 25(

سیستم اخطار مسدود شدن فیلتر هوا باید به 

طور منظم و هنگامی که از عملکرد آن مطمئن نیستید 

مورد بررسی قرار گیرد. 

1- شبكه رادیاتور را باز كنید. 

2- موتور را در دور 1200 دور در دقیقه به كار اندازید.

شكل 25: نشانگر گرفتگی فیلتر هوا

12

13

11
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3- جلوی ورودی فیلتر را با یک صفحه صاف و نرم 

بپوشانید )11 شكل 25(. چراغ )12 شكل 25( باید 

فورًا روشن شود. در غیر این صورت، عیبی وجود 

داشته و بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

4- كابل و سوكت سنسور )13 شكل 25( و همچنین 

المپ اخطار بر روی پنل داشبورد )12 شكل 25( 

را از نظر صحت عملكرد بررسی كنید.

5- مطمئن باشید كه المپ، سالم است.

تخلیه كننده گرد و خاک:

به خاطر جریان هوای زیاد در تراكتورهای مدل 

آن ها  روی  بر  خاک  و  گرد  بیرون انداز   ITM  1500

نصب شده است.

طور  به  كه  است  صورت  این  به  آن  كاركرد 

اتوماتیک، مواد زائد و گرد و خاک را از بدنه فیلتر 

هوا، خارج می کند.

سوپاپ تخلیه گرد و غبار:

گرد و خاک جمع شده در محفظه فیلتر هوا باید 

به صورت روزانه تخلیه گردد. این عمل با فشار دادن 

هوا  فیلتر  محفظه  درب  روی  بر  كه  تخلیه  سوپاپ 

می باشد، صورت می گیرد. تا خارج شدن كامل گرد 

و خاک، فشار دادن سوپاپ تخلیه باید ادامه یابد.

شكل 26: سوپاپ تخلیه گرد و غبار

3-7- نگهداری و سرویس سیستم خنک كننده

نگهداری و سرویس صحیح سیستم خنک كننده 

برای داشتن عمر طوالنی و نیز كاركرد رضایت بخش 

موتور دارای اهمیت است.

1- تمیز كردن قسمت خارجی رادیاتور

تجمع مواد زائد بر روی رادیاتور و روی پره های 

آن ها، جریان هوا را كاهش می دهد و باعث بیش 

از حد گرم شدن آن می گردد. بنابراین تمام مواد زائد 

موجود بر روی شبکه رادیاتور )1(، رادیاتور )2(، خنک 

كننده روغن و كندانسور هوا را تمیز كنید. سپس با 

استفاده از آب و هوای تحت فشار )فشار نسبتًا پايين 

و كمتر از 7bar (تمیز کردن را تکمیل کنید.

شكل 27: سیستم خنک كننده )رادیاتور(

2

1



ریورن و یرادنون لوصا96

5

توجه

زمانی كه موتور داغ است از آب استفاده نكنید 

آب  از  شود.  جلوگیری  حرارتی  ایجاد شوک  از  تا 

با فشار بیش از اندازه )فشار كمتر از 7bar باشد( 

شكل  تغيير  سبب  است  ممكن  نكنید،  استفاده 

پره ها شود.

2- سطح آب رادیاتور :

هر روز قبل از استارت زدن و روشن كردن موتور، 

سطح آب را بررسی كرده و در صورت نیاز، رادیاتور 

را پر كنید.

توجه

اگر موتور داغ است، اجازه دهید در دور آرام 

)به صورت درجا( کار کند. موتور را خاموش كرده 

و درب رادیاتور را در مرحله اول به منظور از بین 

رفتن فشار، شل كرده و سپس، به طور كامل درب 

رادیاتور را باز كنید. از یک دستكش یا پارچه ضخیم 

نماييد.  استفاده  دستتان  از  محافظت  منظور  به 

)در  موتور  باالی  بسیار  حرارت  وجود  صورت  در 

محدوده قرمز( دقت بیشتری داشته باشید. آب را 

با دبی پايين و به طور آهسته، اضافه نماييد تا از 

بروز شوک حرارتی جلوگیری به عمل آید. 

3- سرویس سیستم خنک كننده و تمیز کردن داخل 

سیستم

یادآوری

1. ضروری است که از ضدیخ و سایر مواد افزودنی 

ضد خورندگی )ضدیخ نیز دارای خاصیت ضد 

خورندگی است( در آب و هوای سرد و همچنین 

در آب و هوای گرم به منظور کنترل صحیح دما 

و محافظت از موتور استفاده شود.

رادیاتور  آب  محلول  در  ضدیخ  مخلوط  درصد   .2

بر اساس شرایط كاركرد و آب و هوای محیط، 

كل  به  ضدیخ  نسبت  ولی  می باشد  متفاوت 

كمتر  درصد   25 از  كننده  خنک  سیستم  حجم 

نباشد )حداقل 25 درصد حجم محلول، ضد یخ 

باشد(.

روش تعویض آب سیستم خنک كننده )شكل 28(

برای نتیجه بهتر، موتور را خاموش كرده، اجازه 

به  اقدام  سپس  و  شده  خنک  كمی  آن  آب  دهید 

تخلیه آن نماييد.

1- درب رادیاتور را برداشته، شیلنگ پايينی )1 شكل 

26( را شل كرده و اجازه دهید آب همراه با مواد 

از آن تخلیه  اضافی موجود در داخل سیستم، 

گردد.

با آب  را  2- جهت تمیز نمودن كامل سیستم، آن 

تمیز، شستشو دهید. تا زمانی كه هنوز موتور 

داغ است، آب سرد را از داخل بدنه موتور عبور 

ندهید. چند دقیقه منتظر بمانید تا موتور سرد 

شود.

3- شیلنگ را در محل خود بسته و به طور کامل 

سفت كنید.

شكل 28: تعویض آب رادیاتور

4- رادیاتور را با آب آشامیدنی، همراه ماده افزودنی 

پایه گلیكول اتیلن )ضدیخ( پر كنید. این ماده 

باید با آب تمیز با نسبت توصیه شده تركیب 

شود.
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5- بعد از چند دقیقه، موتور را روشن كنید و سطح 

مایع را بررسی نماييد.

4- سرویس سوپاپ ترموستات و درب رادیاتور:

این قطعات دمای كاری موتور را كنترل كرده وبا 

توجه به اینكه دمای بیش از حد داخل موتور آسیب 

زا بوده و موجب به وجود آمدن مشكالت روانكاری 

می شود، الزم است از عملكرد صحیح آن ها اطمینان 

حد  از  )بیش  دما  افزایش  صورت  گردد.در  حاصل 

شود(، فرسایش قطعاتی مانند رینگ ها، پیستون ها، 

عمر  دارای  و  یافته  افزایش  لنگ  میل  و  بوش ها 

كمتری خواهند بود.

به محض رسیدن دمای موتور به مقدار ایده آل، 

ترموستات باز می شود و به آب اجازه می دهد تا به 

داخل رادیاتور جریان یابد.

توجه

توصیه می شود در مناطق گرمسیر، ترموستات 

از روی موتور باز نشود زیرا هنگام صبح و در دمای 

پايين، آب خنک در داخل موتور جریان یافته و 

احتمال آسیب دیدن بوش سیلندرها وجو دارد.

سوپاپ ترموستات )شكل 29(

وظیفه این سوپاپ، كنترل جریان آب در داخل 

موتور بوده و تا زمانی كه دمای موتور افزایش نیافته 

موتور  آب  است،  نرسیده  مناسبی  محدوده  به  و 

جریان پیدا نمی كند. بعد از گرم شدن موتور، آب در 

مدار جریان پیدا كرده و موتور دارای عملكرد مناسبی 

خواهد بود.

شكل 29: ترموستات

درب رادیاتور )شكل 30(

را  خنک كاری  سیستم  آب  فشار  رادیاتور،  درب 

كنترل می کند.

این فشار نقطه جوش آب را به تأخیر می اندازد. 

یا درب آن آسیب  باشد  رادیاتور بدون درب  وقتی 

دیده باشد. موتور ممكن است خیلی گرم شود، زیرا 

كه آب آن در دمای پايين تر به جوش خواهد آمد و 

عمل خنک کاری به خوبی انجام نخواهدگرفت.

عالوه بر افزایش احتمال آسیب به موتور، زنگ 

وقتی  افتاد.  خواهد  اتفاق  نیز  آب  مجاری  خوردن 

كه هیچ ماده افزودنی ضد خوردگی در آب استفاده 

نشود، این مورد بدتر خواهد شد.

شكل 30: سوپاپ های درب رادیاتور

A

B
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سوپاپ )A( بر روی درب رادیاتور، اجازه می دهد 

فشار مازاد كاهش یابد و مانند یک سوپاپ اطمینان 

عمل كند.

سوپاپ  یک  دارای  رادیاتور  درب  طرفی،  از 

محدود  را  فشار  حداقل  که  می باشد   )B( کوچک تر 

می کند تا در زمان خنک شدن سیستم، از به وجود 

گردد.  جلوگیری  رادیاتور  داخل  در  مکش  آمدن 

داخل  فشار  اجازه دهد  تا  باز می شود   )B( سوپاپ 

رادیاتور، متعادل شود.

توجه

1. وضعیت شیلنگ ها و بست های رادیاتور را به 

از  عنوان  هیچ  به  كنید.  بررسی  روزانه  صورت 

استفاده  معیوب  و  )مشکوک(  ضعیف  قطعات 

نکنید.

نکنید.  استفاده  شرکتی  غیر  قطعات  از  هرگز   .2

معایب به وجود آمده ناشی از استفاده از این 

قطعات غیر استاندارد، شامل گارانتی نمی شود.

3-8- بررسی كشش تسمه پروانه

برای تراكتور 6 سیلندر 2 تسمه وجود دارد كه 

پولی های فن خنک كننده رادیاتور و آلترناتور را به 

چرخش در می آورد.

توجه

 ITM  1500 مدل  تراكتورهای  در  آب  پمپ 

دارای سیستم محركه دنده ای می باشد.

برای كنترل صحیح بودن میزان كشش تسمه، 

دست  توسط  تسمه،  آزاد  قسمت  طوالنی ترین  در 

اندازه  اعمال كنید و میزان جابه جایی آن را  نیرویی 

بگیرید که باید بین 10 تا 15 میلی متر باشد )شكل 

.)32

كشش پايين )جابه جایی بیشتر از 15 میلی متر( 

باعث لغزش تسمه می شود. كشش باال )جابه جایی 

هنگام  زود  فرسودگی  باعث  میلی متر(   10 از  كمتر 

یاتاقان ها و تسمه ها می شود.

برای تنظیم كشش تسمه، پیچ های شماره 1، 2 

و 3 شكل 31 را شل كرده و آلترناتور را جا به جا کنید 

تا كشش تسمه مطلوب به دست آید. پیچ شماره 1 

را سفت نموده و سفتی تسمه را مجددًا بررسی كنید 

پیچ های  كشش،  مقدار  بودن  مطلوب  صورت  .در 

شماره 2 و 3 را سفت كنید. تسمه های آسیب دیده 

)ترک دار، سفت و فرسوده( باید تعویض شوند. بعد 

از یک روز كاری، میزان كشش را مجددًا بررسی كنید 

و در صورت نیاز، آن را طبق توضیحات فوق، تنظیم 

نماييد.

23

1

شكل 31: تنظیم كشش تسمه پروانه

شكل 32: كشش تسمه پروانه
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توجه

به صورت جفتی تعویض  را  همواره تسمه ها 

نماييد. بعد از تعویض تسمه ها، رانندگی كرده و 

بعد از 1 ساعت، مجددًا سفتی تسمه را كنترل كنید.

4-ن یستمنرلكتلصكی

4-1- مراقبت از سیستم الكتریكی

هشدار

تاييد نشده شركت، مورد  الكتریكی  لوازم  اگر 

افراد  توسط  تغييراتی  یا  و  گیرد  قرار  استفاده 

و  الكتریكی  سیستم  شود،  انجام  ندیده  آموزش 

به طور جدی می تواند  آن  به  اجزاء مربوط  همه 

آسیب ببیند.

این هشدار در مورد تمام اجزای مورد استفاده، 

صادق بوده و به قطعات برقی، محدود نخواهد بود.

زمانی كه موتور در حال کار است، هیچ یک از   •

ووصل  قطع  را  )اتصاالت(  الكتریكی  مدارهای 

نكنید. 

یا  تراكتور  قطعات  جوشكاری  از  قبل  همیشه   •

ادوات متصل به آن و قبل از شارژ باتری )شارژ در 

روی تراكتور(، كابل منفی باتری را باز كنید.

هرگز از باتری كمكی بیشتر از 12 ولت استفاده   •

نكنید.

موتور،  كردن  روشن  از  قبل  شود  سعی  روزانه   •

از  را  الكتریكی  اتصاالت  و  تمامی سیم كشی ها 

لقی و آسیب دیدگی پوشش سیم ها و  لحاظ 

سوكت ها كنترل كنید تا از آسیب دیدن قطعات، 

جلوگیری شود.

توجه
در  را  كمكی  باتری  از  استفاده  صحیح  روش 

قسمت مربوطه مطالعه نماييد.

روی  بر  باتری،  منفی  كابل  قطع  بدون  هرگز   •

سیستم الكتریكی، تعمیری انجام ندهید.

هرگز قطب ها را بر روی باتری تراكتور یا باتری   •

كمكی به طور معكوس وصل نكنید. كابل منفی 

به ترمینال منفی و كابل مثبت به ترمینال مثبت 

وصل شود.

موقع تعویض باتری ها، موقعیت پایه و اتصاالت   •

اتصال  در  اشتباه  بروز  از  تا  كنید  شناسایی  را 

كابل ها جلوگیری شود.

همیشه اول كابل مثبت را وصل كرده و سپس   •

كابل منفی را متصل نماييد.

در تراکتورهایی كه سیستم باالبر ادوات، از نوع   •

تراکتور  الکتریکی  سیستم  است،  الکترونیکی 

تغذیه  ولتاژ  اگر  است.  بیشتری  اهمیت  دارای 

سیستم در محدوده معینی نباشد سیستم باالبر 

ادوات )سیستم الكتروهیدرولیكی( کار نخواهد 

کرد.

4-2- نگهداری باتری

1- كنترل سطح محلول الكترولیت

حفظ سطح محلول الكترولیت، یكی از مهم ترین 

شده  كم  باتری  آب  كه  زمانی  می باشد.  پارامترها 

باشد )صفحات در محیط خشک قرار گیرند( سولفات 

صفحات، رسوب كرده و در بسیاری موارد، باتری غیر 

قابل استفاده می شود.

در بسیاری ازموارد، خصوصًا در دماهای بسیار 

اتصال  حالت  است  ممكن  بین صفحات،  در  زیاد، 

كوتاه اتفاق افتاده و باتری ها بال استفاده گردند. 

برای كنترل سطح محلول، درپوش ها را بردارید 

و یک لوله شفاف را تا جایی كه به سطح صفحات 

برسد وارد باتری كنید، سپس قسمت باالی لوله را 

مسدود كرده و لوله را بیرون بكشید. به ارتفاع مایع 

باقی مانده در لوله دقت کنید که نشان دهنده سطح 
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محلول باالی صفحات می باشد.

شكل 33: نگهداری باتری

یادآوری:

بخار اسیدی كه از باتری منتشر می شود، مهلک 

و خطرناک می باشد. دقت كنید به دلیل قابل اشتعال 

و احتراق بودن بخار آب باتری، شعله ای از آتش در 

مجاورت باتری نباشد.

کم  كوتاه  زمانی  دوره های  در  باتری  آب  اگر 

می شود )60 تا 80 ساعت كاركرد( یا اگر مكررًا شارژ 

خود را ازدست می دهد، باید سیستم شارژ )آلترناتور 

و رگالتور( و همچنین خود باتری را مورد بررسی قرار 

دهید.

همیشه موقع كنترل سطح آب باتری به باز بودن 

سوراخ درپوش ها توجه شود.

2- تمیز كردن ترمینال های باتری

عالوه بر میزان سطح الكترولیت در باتری، تمیز 

كردن باتری نیز در افزایش عمر باتری موثر است.

و  پوسیدگی  باعث  رسوبات،  بیرونی  الیه های 

زنگ زدن قطعات فلزی و رنگ شده می شود. آن ها به 

دلیل هادی بودن ،باعث خالی شدن باتری می شوند. 

ترمینال های باتری ارتباط كامل خود را با ترمینال های 

کابل ها از دست می دهند و باعث بروز مشكالتی در 

جریان می شوند و در نتیجه باعث تخلیه شدن باتری 

و فرسایش و گرم شدن آن می شوند.

كنید  قطع  را  کابل ها  اتصال  كردن،  تمیز  برای 

را پاک  باتری  )اول كابل منفی سپس كابل مثبت( 

برس  و  سمباده  كاغذ  با  آن را  ترمینال های  و  کنید 

فوالدی تمیز كنید.

برای  آن را  ترمینال های  باتری  اتصال  موقع 

جلوگیری از خوردگی به وازلین آغشته نماييد. جعبه 

باتری را با آب داغ و صابون تمیز كنید. زمانی که 

كه  نماييد  توجه  می کنید  وصل  مجددًا  را  باتری 

نكنید. كابل مثبت  را معكوس سوار  قطب های آن 

)+( با ترمینال مثبت )+( و كابل منفی )-( با ترمینال 

منفی )-(.

اول كابل مثبت )+( سپس كابل منفی )-( نصب 

گردد.

توجه  الكتریكی  قسمت های  سرویس  هنگام 

سفت  باتری  ترمینال های  بست  كه  باشید  داشته 

باشد، زیرا شل بودن آن امكان صدمه دیدن باتری و 

قسمت های الكتریكی را افزایش می دهد.

3- شارژ باتری

وقتی كه باتری خالی شد )دشارژ گردید(، به ویژه 

بعد از این كه زمان بال استفاده بودن باتری، طوالنی 

)در  گردد  شارژ  پايينی،  آمپر  جریان  با  باید  باشد، 

حدود 7 آمپر(. جریان باال در هنگام شارژ می تواند به 

باتری آسیب برساند. 

کوتاه  اتصال  ایجاد  وسیله  به  را  باتری  هرگز 

بین دو قطب، تست نكنید. این کار علی رغم آسیب 

نیز در پی  باتری  انفجار  به قطب ها، خطر  رساندن 

خواهد داشت. استفاده از یک چگالی سنج ممكن 

است ایرادات باتری را به خوبی آشكار كند )به وسیله 

دانسیته محلول(.

مختلف  سلول های  چگالی  بین  زیاد  اختالف 

باتری می تواند نشان دهنده وجود مشکالتی از قبیل 
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سولفاته شدن و یا اتصال کوتاه بین صفحات باطری 

وسیله  به  باطری  تست  باید  موارد  این  در  باشد. 

ابزارهای ویژه ای صورت گیرد.

4- استفاده از باتری كمكی

 A( شده است )اگر باطری تراکتور، خالی )دشارژ

در شکل 34(، می توان از باطری کمکی )B در شکل 

34( یا از باطری وسیله نقلیه دیگری کمک گرفت.

برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید.

اخطار

عمل استارت زنی را از روی صندلی راننده انجام 

عملکرد صحیح  ایمنی  است سویچ  دهید.ممکن 

نداشته و در حالت درگیر بودن دنده ها، استارت زنی 

انجام شود.

اخطار

هنگام شارژ باطری یا استفاده از باطری کمکی 

از عینک محافظ استفاده نماييد.

1- از باطری با ولتاژ بیشتر از 12 ولت استفاده نکنید.

خود  )کنتاکت های  استارتر  خود  اتصاالت  از   -2

استارتر(، جهت استارت زدن استفاده نکنید.

3- یک طرف سیم رابط را به قطب مثبت باطری 

کمکی )1( وصل کرده و سر دیگر آن را به قطب 

مثبت باطری تراکتور )2( متصل نماييد.

4- یک سر سیم رابط را به قطب منفی باطری کمکی 

)3( وصل کرده و سردیگر آن را به بدنه موتور 

متصل نماييد.

5- طبق مراحل ارائه شده در بندهای قبل و رعایت 

نکات ایمنی، استارت زنی را انجام دهید.

شكل 34: باتری كمكی

2

1
3

4

4-3- تنظیم چراغ جلو )شكل های 35 و 36(

1- تراكتور را مقابل دیوار در فاصله دو متری از آن 

متوقف كنید. تراكتور باید روی زمین مسطح قرار 

گیرد.

2- یک خط افقی )A( روی دیوار بكشید، به طوری كه 

دقیقًا منطبق با مراكز هر یک از المپ ها باشد.

3- همچنین یك خط عمودی )B( دقیقًا متناسب با 

مركز تراكتور بر روی دیوار رسم كنید.

4- نقاط C را روی خط A طوری رسم كنید كه فاصله 

بین آن ها برابر فاصله مراكز چراغ ها باشد.

آن ها  نور  مركز  كنید.  روشن  را  جلو  چراغ های   -5

بایستی روی نقاط C قرارگیرد.

شكل 35: تنظیم چراغ های جلو

در صورت نیاز، به وسیله پیچ های )D( روی هر 
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المپ، تنظیمات الزم را انجام دهید.

توجه
انجام  جداگانه  صورت  به  را  چراغ ها  تنظیم 

دهید و هنگام تنظیم یكی از چراغ ها، روی چراغ 

دوم، پوشش مناسبی قرار دهید تا نور آن بر روی 

دیوار نتابد.

جهت داشتن كنترل بهتر، روی چراغ های كمكی 

كوچک را با پوشش مناسبی بپوشانید.

شكل 36: تنظیم چراغ های جلو

D

4-4- تعویض رله ها و فیوزها

1لف-  فیوزها

کاور جعبه فیوز را که در قسمت چپ پانل فرمان 

قرار دارد باز کرده و فیوز)ها( سوخته را پیدا کنید و 

پس از خارج کردن فیوز معیوب، آن را با یک فیوز 

سالم با آمپر یکسان جایگزین نماييد.

شكل 37: فیوزها

توجه
تعمیری،  و  سرویس  گونه  هر  انجام  از  قبل 

بایستی كابل منفی باتری را باز كنید تا به سیستم 

الكتریكی تراكتور آسیب وارد نشود.

ارائه شده  زیر  در جدول  فیوزها  آمپراژ  و  رنگ 

است:

آمپراژرنگ فیوز

5 آمپرنارنجی )بژ(

15 آمپرآبی روشن

10 آمپرقرمز

20 آمپرزرد

را  معیوب  فیوزهای  فیوزها،  رنگ  به  توجه  با 

نماييد. را جایگزین  فیوز سالم همرنگی  و  برداشته 

جهت جلوگیری از تلفات زمان، فیوزهایی را به عنوان 

فیوز یدكی در جعبه ابزار تراكتور داشته باشید.

- از سیم یا اشیاء فلزی به عنوان فیوز استفاده نكنید 

زیرا می تواند به سیستم الكتریكی، آسیب جدی 

آتش سوزی  ایجاد  موجب  حتی  و  كرده  وارد 

شود.

- بعضی از فیوزها كاربرد انتخابی داشته و ممكن 

است، در جعبه فیوز تراكتور شما كاربردی نداشته 

باشد.

توجه
آمپراژ فیوزها و محل كاربرد آن ها در جدول 6 

ارائه شده است.
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جدول 6: جدول فیوزها و آمپر آن ها
شماره فیوز

آمپرمدار

F1)15چراغ های جلو- نورباال )60 واتA

F2)10چراغ های جلو - نور پايين )55 واتA

F310چراغ های موقعیتA

F410چراغ های ترمزA

F55رله ایمنی استارتر + داشبوردA

F65سولنوئید پمپ انژكتورA

F7)10فالشر چراغ خطر )چهار راهنماA

F810چراغ های داخل كابین+ ساعت + رادیوA

F915كنترل توقف برف پاك كنA

F10چراغ هشدارمسدود شدن فیلتر هوا ”D1“ دیود
1N4007

)1A-700v( 

F115فیوز یدكیA

F1210فیوز یدكیA

F1315فیوز یدكیA

شماره فیوز

آمپرمدار

F14)10فالشر چراغ های راهنما )تک راهنماA

F1510پوشش بادی برف پاک كن و شیشه شویA

F165سیستم باالبر الكترونیكیA

F1710چراغ های كار جلوA

F1810فیوز یدكیA

F1920خنک كننده ی هوا: سیستم تهویه كابینA

F2010بوقA

F2110چراغ های كار عقب - راستA

F2210چراغ های كار عقب - چپA

F23خالی-

F245فیوز یدكیA

F2510فیوز یدكیA

F2620فیوز یدكیA
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توجه
كنترل  را   ”D1“ دیود  قرارگیری  جهت  صحت 

كنید كه با توجه به شكل 37، جهت فلش یا پیکان 

حک شده روی دیود باید به سمت روبرو بوده و به 

سمت چپ اشاره کند.

شكل 38: برچسب فیوزها

توجه
شماره شناسایی فیوزها از 1 تا 24 زیر فیوز و بر 

روی جعبه فیوز، حک شده است.

شكل 39: دیود

 ”D1“ دیود

ب- رله ها

داده  قرار  فرمان  پانل  راست  سمت  در  رله ها 

شده اند.

K1: رله ی ایمنی استارتر

تا زمانی كه اهرم دنده در وضعیت خالص قرار 

از استارت زنی و روشن  رله  این  داده نشده است، 

شدن موتور جلوگیری می كند. در صورت قرار گرفتن 

اهرم دنده در وضعیت خالص، استارتر می تواند كار 

استارت زنی را انجام دهد. رله ی )I.P.T.O )K6 در این 

مدار با رله ایمنی گیربكس به صورت سری می باشد 

از  قبل  بایستی  نیز   I.P.T.O اهرم  این معنی كه  به 

استارت زدن موتور، در وضعیت خالص باشد.

K2: رله ی قطع کن

این رله، جریان برق به چراغ های جلو، خنک كننده 

پاك كن  برف  شیشه،  شستشوی  مایع  پمپ  هوا، 

قطع  را  الكترونیكی  باالبری  سیستم  و  جلو  شیشه 

نموده و تا زمانی که موتور استارت زده نشود، این 

حالت حفظ می گردد ولی بعد از روشن شدن موتور، 

از  و  برقرار شده  فوق،  قطعات  مدار  در  برق  جریان 

اعمال بار بیش از حد )بیش باری( به باتری جلوگیری 

می نماید.

 I رله ی كمكی :K3

جریان برق به چراغ های جلو، خنک كننده هوا، 

پمپ مایع شستشوی شیشه، برف پاک كن شیشه 

جلو و سیستم باالبری الكترونیكی را تا زمان روشن 

شدن موتور قطع می نماید كه توسط رله ی K2 كنترل 

می شود.

 II رله ی كمكی :K4

روی  بر  جلو  چراغ های  و  عقب  کار  چراغ های 
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شبكه رادیاتور را در موقع استارت زدن قطع می کند 

که به وسیله رله ی K2 کنترل می شود.

شكل 40: محل رله ها

K5: رله ی چراغ كار عقب

به وسیله کلیدهای چراغ های کار عقب کنترل 

می شود و آن ها را روشن و خاموش می کند

I.P.T.O رله ی ایمنی :K6

این رله به صورت سری با رله ی K1 بوده و بعد از 

خالص نمودن اهرم آی پی تی او، اجازه می دهد كه 

موتور استارت زده شود. اگر اهرم I.P.T.O در حالت 

از  یكی  ولی  شود  داده  قرار  درگیری(  )عدم  خالص 

رله های K1 یا K6 آسیب دیده باشند، استارت زدن 

موتور توسط سویچ اصلی امكان پذیر نخواهد بود.

K7: رله ی فلشرهای چراغ های خطر عقب

جریان برق به این چرا غ ها را برقرار می كند.

4-5- تعویض چراغ های جلو و حباب المپ ها

الف- المپ های چراغ های جلو )شكل 41(

1- تمامی چراغ ها را خاموش كنید.

باال  سمت  به  را  هود  و  کرده  باز  را  هود  قفل   -2

هدایت نماييد.

شكل 41: المپ های چراغ جلو

2
3

4

3- اتصاالت چراغ جلو را قطع نماييد. )2(

4- كاورالستیكی )محافظ ورود گرد و غبار( را بردارید.

)3(

5- گیره قفلی )4( را شل كرده و مجموعه حباب )4( 

را از جاالمپی خارج كنید.

قرار  را در محل خود  6- المپ جدید 40/45 وات 

داده و موارد فوق را برعكس روش باز كردن، به 

را تست  و چراغ های جلو  داده  انجام  ترتیب، 

كنید.

ب- سرویس چراغ ها

چراغ های عقب و جلوی كابین )شكل 42(

توجه
و  هستند  هالوژن  المپ های  المپ ها،  این 

نباید با انگشتان دست لمس شوند، چون رطوبت 

به المپ آسیب خواهد  و چربی پوست  طبیعی 

یا  كاغذ  از  آن ها  برداشتن  رساند. همیشه جهت 

پارچه تمیز استفاده نماييد. توان المپ ها 55 وات 

می باشد.

برای تعویض المپ )1(، رفلكتور )2( و پیچ های 

جلوی المپ را باز کنید. گیره )3( را باز كرده و المپ 

بیاورید. آن را تعویض نموده و سپس  را بیرون   )1(
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موارد فوق را به طور معكوس انجام دهید.

1

شكل 42: چراغ های عقب و جلو كابین

3 2

ج- چراغ داخل كابین )شكل 41(

1- رفلكتور را مطابق شكل در دست بگیرید.

2- رفلكتور را به چپ بچرخانید.

3- كمی به طرف باال فشار دهید و كمی بیشتر آن را 

به سمت چپ بچرخانید. 

4- رفلكتور را خارج نموده و المپ استوانه ای 5 واتی 

را در داخل جاالمپی قراردهید.

5- قطعات را مونتاژ كرده و مطمئن شوید زبانه های 

رفلكتور دقیقًا سر جایشان نشسته اند. رفلكتور را 

به راست چرخانده و از نصب كامل آن اطمینان 

حاصل نماييد. 

شكل 43: چراغ  داخل كابین

12

شكل 44: چراغ پانل )پشت فرمان(

4-6- چراغ های پانل )شكل 44(

اجزای  از  كدام  هر  شدن  خراب  صورت  در 

شركت  مجاز  نمایندگی های  با  پانل،  چراغ های 

تراکتورسازی ایران تماس بگیرید.

باز كردن پانل به ابزار خاص و آموزش های ویژه، 

نیاز دارد.

5-نكنتلرن یستمنفلمانن)شكلننهادن45نون46(

در  )همگرایی(   toe – in تنظیم  و  كنترل   -1-5

چرخ های جلو

شكل 45: همگرایی چرخ های جلو

وجود همگرایی )تقارب خطوط( را به روش زیر 

كنترل كنید:

1- چرخ ها نسبت به جهت قرارگیری تراكتور، روی 
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خط مستقیم قرار داده شوند )رو به جلو(.

ارتفاع  را در قسمت جلویی دقیقًا در   D 2- فاصله

اکسل اندازه گیری نماييد. این اندازه گیری را بین 

ریم های دو چرخ انجام دهید.

3- همچنین فاصله )T( را بین ریم های چرخ های 

عقب اندازه گیری كنید.

4- مقدار T منهای D را محاسبه كنید )اندازه عقب 

منهای اندازه جلو(

اکسل جلو دو دیفرانسیل )شكل های 45 و 46(

شكل 46: همگرایی چرخ های اکسل جلو

12

مقدار همگرایی تا حد ممكن باید بسیار نزدیک 

میلی متر(.  تا 5  )بین صفر  باشد  میلی متر  به صفر 

 )D( اندازه  باید مساوی  در عقب   )T( اندازه  میزان 

در جلو باشد.

1- در صورت نیاز، مهره قفل كن )1 شكل 46( را شل 

كنید.

2- میله شماره 2 شكل 46 را در هر دو سمت، طوری 

بچرخانید كه اندازه مورد نظر به دست آید. برای 

انجام این کار از آچار مناسبی استفاده نماييد.

 3- مهره های قفلی باز شده را سفت كنید.

توجه
رزوه  كننده  قفل  چسب  از  امكان،  صورت  در 

)چسب الكتایت( برای جلوگیری از شل شدن گیره 

یا مهره قفلی استفاده نماييد.  

6-ن یستمنهادنر تقارنتورننونهییاولیک

6-1- تمیز كردن روزنه های سوپاپ هواكش )شكل های 

47 تا 49(

از طریق این سوپاپ ها، بخار روغن، خارج شده، 

فشار داخل سیستم و دمای روغن كاهش می یابد.

انسداد این روزنه ها باعث افزایش فشار داخلی 

و  آب بندها  از  نشتی  سبب  است  ممكن  و   شده 

درزگیرها شود. برای تمیز كردن آن ها از یک قلم موی 

رنگ و حالل استفاده كنید. در صورت وارد شدن هر 

گونه آسیب به این سوپاپ ها، آن را تعویض نماييد 

تا از ورود هر گونه مواد زائد و آب به داخل سیستم 

جلوگیری كنید.

شكل 47: سوپاپ های هواكش
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شكل 48: سوپاپ هواكش اکسل عقب

شكل 49: سوپاپ هواكش اکسل جلو

6-2- كنترل سطح روغن موتور )شكل های 50 و 51(

میله  از  استفاده  با  باید  موتور  روغن  سطح 

شاخص روغن )شكل 50(، انجام شود. سطح روغن 

باید بین عالمت های حداکثر و حداقل قرار گیرد.

از طریق  روغن كم است،  در صورتی كه مقدار 

دریچه واقع شده در باالی پمپ انژكتور، روغن اضافه 

نماييد.

روغن شاسی و هیدرولیک با استفاده از گیج آن 

)شكل 51( اندازه گیری شده و در صورت نیاز از همان 

محل، روغن هیدرولیک اضافه شود.

شكل 50: محل گیج روغن موتور

شكل 51: محل گیج روغن شاسی و هیدرولیک

توجه
هیدرولیک  خروجی  شیرهای  از  که  زمانی 

استفاده می كنید به دستورالعمل های مربوطه برای 

اضافه كردن روغن سیستم انتقال توان و سیستم 

هیدرولیک مراجعه نماييد.

6-3- تعویض روغن و فیلتر

روش کار:

روغن را در دمای كاری نرمال تخلیه كنید.  •

بازوهای باالبر هیدرولیک را پايين بیاورید.  •

بعد از تخلیه كامل روغن:

فیلتر مكش را تعویض كنید.  •
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درپوش های تخلیه )1 و 2( را در محل خود بسته   •

و مخزن را با روغن سفارش شده، پر نماييد.

الف- تعویض روغن:

ظرفیت و نوع روغن: )به جدول 1 مراجعه كنید(.

درپوش های تخلیه )شكل 52(

برای تراكتورهای مدل ITM 1500 درپوش های 

)1 و 2( را باز کنید.

شكل 52: تعویض روغن سیستم انتقال توان

1

2

تعویض فیلتر مكش )شكل 53(

دور  و  كرده  باز  را  فیلتر  روغن،  تخلیه  از  بعد 

بیندازید.

روغن  كمی  جدید،  فیلتر  الستیكی  واشر  روی 

مالیده و فیلتر را با دست ببندید )بدون استفاده از 

ابزار(.

داده  نشان  در شكل 53  روغن  فیلتر  موقعیت 

شده است.

شكل 53: تعویض فیلتر سیستم انتقال توان

توجه
فیلترروغن، بایستی در 50 ساعت كاركرد اولیه 

تراكتور تعویض شود. در مراحل بعدی، فیلتر روغن 

را بعد از 125 ساعت، تعویض نماييد.

6-4- سرویس کاهنده نهایی عقب

1- كنترل سطح روغن )شكل 54(

کاهنده  محفظه  روغن  سطح  كنترل  منظور  به 

مسطح  و  صاف  سطح  روی  بر  را  تراكتور  نهایی، 

 .)51 شكل   2( كنید  باز  آن را  درپوش  كنید.  متوقف 

لبه سوراخ مربوط  سطح روغن بایستی در نزدیكی 

به درپوش باشد در غیر این صورت، از طریق همین 

و  نموده  اضافه  روغن  آن،  لبه  نزدیكی  تا  و  سوراخ 

درپوش را ببندید.

شكل 54: كنترل سطح روغن كاهنده نهایی عقب

1

2

1- تعویض روغن )شكل 54(

تراكتور باید در یک دمای عملیاتی نرمال باشد. 
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درپوش های 1 و 2 شكل 54 را باز كرده و اجازه 

دهید روغن به طور كامل تخلیه شود. 

درپوش 1 را بسته و از طریق سوراخ مربوط به 

درپوش 2 تا نزدیكی لبه آن، روغن اضافه نموده و 

ببندید. این كاربرای سمت دیگر تراكتور  را  درپوش 

نیز تكرار شود.

7-نرکسلنجلودنتلركتوانچ اانچلخنمحلک

7-1- سرویس محرکه نهایی اکسل جلو

الف- كنترل سطح روغن )شكل 55(

1- محور را چرخانده و سوراخ نشان داده شده در 

شکل 55 را در موقعیت ساعت 3 )طبق چرخش 

عقربه های ساعت( قرار داده و درپوش را باز كنید. 

سطح روغن بایستی در نزدیكی لبه این سوراخ 

باشد. در غیر این صورت از طریق همین دریچه، 

روغن اضافه كنید. )موقعیت B شكل 52(.

2- درپوش را بسته و سفت كنید.

3- این كار را برای سمت دیگر محور، تكرار نماييد.

ب- تعویض روغن در کاهنده های نهایی )شكل56(

تراكتور در دمای كاری نرمال باشد:

1- جلوی تراكتور را باال برده و زیر آن، تكیه گاه محكم 

تا درپوش  را بچرخانید  بگذارید. چرخ  ایمن  و 

)شكل 56( در موقیت پايين قرار گیرد )موقعیت 

.)A

طور  به  روغن  دهید  واجازه  بازكرده  را  درپوش   -2

كامل تخلیه گردد.

3- بعد از تخلیه كامل روغن، چرخ را بچرخانید تا 

چرخش  )طبق   3 ساعت  موقعیت  در  درپوش 

.)B عقربه های ساعت( قرار گیرد )موقعیت

4- داخل محفظه را تا لبه سوراخ مربوط به درپوش، 

پر كرده و درپوش را ببندید.

5- برای سمت دیگر تراكتور، این كار را تكرار نماييد.

شكل 56: كاهنده نهایی چرخ جلو

7-2- سرویس دیفرانسیل جلو

الف- كنترل سطح روغن

1- تراكتور را در سطح تراز، متوقف نموده و درپوش 

)شكل 57( را باز كنید. شكل 55: كنترل روغن محرک نهایی اکسل جلو

B

A
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سوراخ  لبه  با  همسطح  بایستی  روغن  سطح   -2

سوراخ  لبه  تا  نیاز،  صورت  در  باشد.  درپوش 

مربوط به درپوش،روغن اضافه نماييد.

3- درپوش را بسته و سفت كنید.

شكل 57: كنترل سطح روغن دیفرانسیل جلو

ب- تعویض روغن دیفرانسیل جلو )شكل های 58 

و 59(

و  نموده  متوقف  زمین مسطحی  در  را  تراكتور 

دمای روغن در محدوده نرمال )دمای معمولی( باشد:

1- درپوش مربوط به اضافه نمودن روغن )شكل 57( 

و درپوش  تخلیه )2 شكل 58( را بازكنید.

از  بعد  كنید.  بررسی  را  درپوش ها  آب بندهای   -2

تخلیه كامل روغن، درپوش های 2 و 3 را بسته و 

آن ها را سفت كنید.

توجه
تا  دارد  آهنربایی  قطعه  تخلیه،  درپوش های 

ذرات فلزی معلق در روغن را جذب نماید.

درپوش ها را با استفاده از حالل مناسب تمیز 

نماييد.

شكل 58: تعویض روغن سیستم انتقال توان

1
2

3- از طریق درپوش شكل 57، تا لبه سوراخ مربوطه، 

روغن اضافه نماييد.

4- درپوش را بسته و سفت كنید.

5- درپوش شماره 4 شكل 59 مربوطه به محفظه 

را  روغن  سطح  و  كرده  باز  را  واسط  گیربكس 

سوراخ  لبه  تا  نیاز  صورت  در  نماييد.  كنترل 

مربوطه، روغن اضافه نماييد. برای تخلیه كامل 

كرده  باز  را   59 شكل   3 شماره  درپوش  روغن، 

و بعد از تخلیه كامل روغن، درپوش را بسته و 

داخل محفظه را پر از روغن نماييد. در فواصل 

گیربكس  و  اکسل  بین  بوش  مناسب،  زمانی 

واسط را از طریق گریسخور شماره 5 شكل 59، 

گریس كاری نماييد.

2

شكل 59: شكل شماتیكی تعویض روغن دیفرانسیل جلو

3

5
4

8-نكالچ

8-1- كنترل موقعیت پدال و تنظیم آن )شكل 60(

1- پدال كالچ را با دست فشار دهید تا مقاومتی در 

پدال احساس شود.

 F 2- پدال را در این موقعیت نگه دارید، میزان لقی
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را بین قسمت متوقف کننده )2( و محفظه جعبه 

دنده )1( بررسی كنید. میزان لقی را با استفاده از 

 »F« گیجی با ضخامت برابر با اندازه مورد نظر

مورد بررسی قرارداده و اندازه آن بایستی حدود 

3٫5 میلی متر باشد.

تنظیم  زیر،  مراحل  طبق  را  آن  نیاز،  در صورت   -3

نماييد:

4- مهره )3( را شل كنید. 

شكل 60: تنظیم موقعیت پدال كالچ

1

2

4

F

3

5- پدال را به مقدار مورد نیاز حركت دهید، تا جایی 

كه میزان لقی 'F' برابر با ضخامت گیج باشد.

6- از طریق آچارمخصوصی،شفت شماره )4( را در 

خود  از  که  جایی  تا  ساعت  عقربه های  جهت 

در  را  پدال  بچرخانید،  دهد،  نشان  مقاومت 

موقعیت مثل حالت مرحله 1 نگه دارید.

7- مهره شماره 3 را كاماًل سفت كنید و میزان صحیح 

بودن لقی را چک كنید. در صورت نیاز روش فوق 

تردید  نماييد. در صورت وجود  تكرار  دوباره  را 

در تنظیم، با نمایندگی مجاز شركت تراکتورسازی 

ایران مشورت كنید.

8-2- تعویض كابل و تنظیم ارتفاع كالچ

تعویض كابل )شكل 61(

شكل 61: كابل كالچ

عمر كابل طبق شرایط كاری تراكتورها متفاوت 

است.

از حدود 3000 ساعت كاركرد  باید بعد  در کل، 

تعویض شود.

نیاز  صورت  در  و  كنترل  مرتب  طور  به  آن را 

تعویض كنید.

9-نتلمز

9-1- هواگیری سیستم ترمز هیدرولیكی

دارای   ITM  1500 مدل  تراكتورهای  ترمزهای 

لقی  تنظیم  از  قبل  می باشد.  هیدرولیكی  سیستم 

پدال، همیشه سیستم را هواگیری كنید.

در وضعیت  را  داخل مخزن  ترمز  روغن  سطح 

مناسب حفظ نماييد.

در صورت وجود تردید در مورد سطح روغن و 

نحوه تنظیم آن با نمایندگی مجاز شركت تراکتورسازی 

ایران مشورت نماييد. ایمنی ترمزها برای محافظت 

شما، تراكتور و سایر افراد اطراف تراكتور، بسیار حائز 

اهمیت می باشد.

روش هواگیری ترمزها )شكل 62(

1- سطح مایع داخل مخزن )1( را تنظیم كنید.

2- شخص دیگری بر روی پدال ترمز فشار وارد كند.

3- پدال ترمز را 3 مرتبه و تا آنجا كه ممكن است 
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فشار دهید و آن را در این حالت )حالت فشار 

داده شده( نگه دارید.

4- پیچ هواگیری )2 شكل 62( را باز كرده و از خروج 

روغن بدون حباب اطمینان حاصل نماييد. سعی 

كنید روغن با بدن شما تماس پیدا نكند.

شكل 62: هواگیری ترمزهای هیدرولیكی

2

3

1

5- درپوش )پیچ هواگیری( را ببندید.

6- حاال پدال را رها نماييد.

و  هواگیری  كار  تكمیل  تا  را   6 تا   3 مراحل   -7

ترمزگیری كامل سیستم، تكرار كنید. از صحت 

كنید. حاصل  اطمینان  ترمز  سیستم  عملكرد 

را دو  نرمال كافی است مراحل فوق  در حالت 

یا  و  نشد  پدال سفت  اگر  نماييد.  تكرار  مرتبه 

نیاز به هواگیری مکرر داشته باشد در  سیستم 

را  ترمز  عملگر  و  ترمز  باید سیلندر  این صورت 

تعمیر یا تعویض نماييد. از وجود روغن كافی در 

داخل مخزن )حین هواگیری( اطمینان حاصل 

عملكرد  و  هواگیری  زمان  روی  بر  زیرا  نماييد 

سیستم تاثیر زیادی دارد.

8- از همین روش برای تنظیم پدال دوم نیز استفاده 

نموده و هواگیری را انجام دهید.

9-2- تنظیم لقی پدال ترمز )شكل 63(

توجه
بعد از هواگیری، میزان لقی پدال را در صورت 

نیاز كنترل كرده و طبق روش زیر تنظیم نماييد:

كه  ای  نقطه  در  و  فشارداده  را  پدال ها  از  یكی   -1

مقاومت احساس گردد،نگه داشته و فاصله بین 

دو پدال را اندازه بگیرید.

2- میزان لقی باید بین 2 تا 3 سانتی متر باشد.در 

صورت نیاز به تنظیم، مهره قفل شونده خودكار 

)1 شكل 63( را بچرخانید )در كنار محفظه اکسل  

عقب(.

شكل 63: تنظیم لقی پدال ترمز

1

3- به منظور كم كردن لقی پدال، مهره را در جهت 

عقربه های ساعت و یا جهت افزایش لقی، آن را 

خالف جهت عقربه های ساعت، بچرخانید.

انجام  دیگر  سمت  پدال  برای  را  روش  همین   -4

دهید.
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9-3- تست هم زمانی ترمز

بررسی  ترمزها،  تنظیمات  تمام  انجام  از  بعد 

نهایی برای هم زمانی ترمز انجام دهید، كه باید كاماًل 

در حالت تعادل باشد.

وقتی كه روی هر دو پدال فشار وارد می كنید. 

استفاده كنید( چرخ های  را  ترمز  )قطعه قفل كننده 

عقب باید به طور مساوی ترمز شوند.

ممكن  اپراتور  نشود،  انجام  تنظیمات  این  اگر 

است هنگام انجام ترمز شدید، كنترل تراکتور را كاماًل 

از دست بدهد.

شكل 64: هم زمانی ترمزها

10-نت وصهنهور

توجه
 هرگز اتصاالت انتقال مایع خنک كننده در داخل 

سیستم تهویه را باز نكنید، به دلیل داغ بودن، ممكن 

است در اثر تماس با پوست، باعث سوختگی شود. 

بایستی  تهویه ای  سیستم  نگهداری  و  سرویس 

انجام  دیده  آموزش  و  ماهر  تکنسین های  توسط 

پذیرد. جهت انجام سرویس به نمایندگی های مجاز 

شركت تراکتورسازی ایران، مراجعه نماييد.

10-1- تمیز کردن كندانسور )شكل 65(

بین  كه  كندانسور  پره های  نمودن  پاک  جهت 

پره هایش پر از گرد و خاک و یا سایر مواد زائداست، 

از هوای تحت فشار استفاده كنید. فشار هوا نباید 

بیشتر از 7 بار )7bar( باشد. به منظور انجام این كار 

مراحل زیرطی شود:

1- كاور را بردارید.

2- مهره نگهدارنده كندانسور را )از یک طرف( باز كنید 

و كندانسور را از سمت رادیاتور برای دسترسی 

بهتر حركت دهید.

3- سمت باز شده را تمیز كرده و اتصاالت باز شده 

را ببندید.

4- همین كار برای سمت دیگر كندانسور تكرار شود.

شكل 65: تمیز كردن كندانسور كولر

10-2- تنظیم تسمه كمپرسور )شكل 66(

میزان كشش صحیح تسمه )2( باید در محدوده 

زیر  صورت  به  آن را  باشد.  میلی متر   15 تا   10 مجاز 

تنظیم كنید:

1- مهره های روی پیچ های لوالهارا باز کنید )3(.
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شكل 66: تنظیم تسمه كمپرسور كولر

2

2

4

5

2- مهره های 4 را باز كرده و كمپرسور )5( را باال و 

درست حاصل  میزان كشش  تا  بكشید  پايين 

شود. 

3- مهره های 4 را سفت كنید و میزان كشش حاصله 

را بررسی كنید.

10-3- تمیز كردن فیلتر هوای كابین

نكات:

ساالنه  یا  كاركرد  ساعت   1000 هر  در  باید  فیلتر   .1

در  برسد(.  فرا  زودتر  عوض شود. )هر كدام كه 

آسیب دیدگی، صرفنظر  گونه  هر  وجود  صورت 

از فرا رسیدن زمان سرویس، بالفاصله، فیلتر را 

تعویض نماييد.

2. فیلتر برای محافظت در مقابل گرد و خاک كابین 

نظیر  مواد شیمیایی  مقابل  در  و  طراحی شده 

سموم، مقاوم نیست. الزم است موارد احتیاطی 

متناسب با این مواد را مد نظر داشته باشید. )از 

فیلترهای مخصوص استفاده كنید(.

به گرد و خاک  فیلتر كاماًل بستگی  3. تمیز كردن 

تمیز  زمان  مدت  كلی،  حالت  در  دارد،  محیط 

هفته  در  یک بار  تا  روز  در  یک بار  از  آن،  كردن 

استفاده  پر شده  فیلتر  از  هرگز  است،  متفاوت 

تهویه  تأثیر سیستم  كاهش  باعث  زیرا  نكنید، 

كندانسور  یا  كمپرسور  حرارت  درجه  افزایش  و 

می گردد.

روش تمیز كردن فیلترهوا )شكل 67(

1- دریچه سقف كابین را باز كرده و بر روی صندلی 

بایستید.

 2- صفحه محافظ باالی سیستم تهویه هوا را باال 

برده و آن را به میله نگه دارنده تكیه دهید )2(. 

3- مهره های قفلی مجموعه فیلتر )3( را )در هر دو 

طرف( باز کرده و آن را بیرون بیاورید.

1

شكل 67: تمیز كردن فیلتر هوای كابین

4

2

3
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توجه
مجموعه فیلتر را با دقت خارج كنید تا از پخش 

گرد و خاک روی فیلتر به روی سایر اجزای تراكتور، 

جلوگیری نماييد.

4- قسمت كاغذی فیلتر را )4( با دقت نگه داشته و 

آن را در محلی بیرون از كابین، با مالیمت تكان 

دهید تا گرد و خاک آن ریخته شود.

5- سرانجام، از هوای فشرده برای تمیز كردن كامل 

آن استفاده كنید. فشار هوا نباید بیشتر از 4 بار 

)4bar( باشد. از جریان هوای فشرده در خالف 

جهت مسیر هوا در داخل فیلتر استفاده كنید 

 300 فاصله  در  بایستی  فشرده  هوای  نازل  و 

از  تا  شود  قرارداده  فیلتر  اجزای  از  میلی متری 

آسیب دیدن فیلتر جلوگیری گردد. از چشمانتان 

در مقابل گرد و خاک محافظت كنید.

دستمال  از  استفاده  با  را  فیلتر  محفظه  داخل   -6

مرطوب تمیز كنید.

باشید  ومراقب  گذاشته  خود  جای  در  را  فیلتر   -7

مهره ها را بیش از حد سفت نكنید زیرا ممكن 

و  شده   )3( محفظه  تغيير شكل  باعث  است، 

امكان ورود گرد و خاک به داخل محفظه فراهم 

گردد.

را  كاور  و  كرده  بازرسی  را  داخلی  اجزای  سایر   -8

ببندید.

10-4- بازبینی كلی 

بازبینی كلی سیستم تهویه هوا پس ازهر 300 

ساعت كار، انجام شود.

• شلنگ ها و اتصاالت: وضعیت ظاهری شلنگ ها و 

اتصاالت را از نظر وجود ترک، ساييدگی، خم های 

نادرست و سایر عیوب، بازرسی و كنترل كنید. 

• سیم كشی و اتصاالت

• نصب در حالت كلی

• تسمه محرک كمپرسور

• لوله های كمپرسور را تمیز نگه داشته و از هوای 

فشرده برای تمیز کردن آن ها استفاده نماييد.

10-5- پر کردن گاز )یا مایع خنک كننده(

فقط از مایع R–134A استفاده كنید.

زمانی كه افت عملكردی از نظر ایجاد سرما در 

سیستم وجود داشته باشد، بایستی سیستم از نظر 

وجود مایع خنک كننده كافی، مورد بررسی قرار گرفته 

و در صورت نیاز، به سیستم، مایع خنک كننده اضافه 

شود.

ابتدا هر یک از اجزای موثر در كار رضایت بخش 

این سیستم را مورد بررسی قرار داده و فیلتر هوای 

كابین را تمیز كنید. كندانسور را تمیز كرده و كشش 

اضافه  از  بعد  اگر  نماييد.  تنظیم  را  تسمه كمپرسور 

نمودن مایع خنک كننده )گاز( عیبی در سیستم وجود 

دارد، كمپرسور را بررسی كرده و سرویس های مورد 

نیاز را انجام دهید.

توجه
به كار اندازی هفتگی سیستم تهویه هوا، طول 

عمر کاری آن را افزایش می دهد.

یادآوری

تعویض و دوباره پر كردن مایع خنک كننده فقط 

باید توسط افراد آموزش دیده و با استفاده از ابزار 

خاصی صورت بگیرد. به نمایندگی های مجاز شركت 

سیستم  مورد  در  كه  اطمینان  مورد  متخصصان  یا 

تهویه هوا تخصص دارند مراجعه كنید.

هرگز، هیچ كدام از اتصاالت و شیلنگ های انتقال 

دهنده گاز و یا مایع خنک كننده را باز نكنید، این 

مایع بسیار سمی است و باید توسط ابزار خاص و 

تکنیک های ویژه انجام گیرد. انتقال مستقیم گاز به 

جو، باعث آسیب دیدن محیط زیست می شود. 
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11-ن و یرادنون لوصانتاصلنونفشاانبادنآننها

فشار باد تایر:

توان كششی  مقدار  و  تایر  عمر  تایر،  باد  فشار 

تراكتور را تحت تأثیر قرار می دهد. در تایر با فشار 

زیرا  می یابد  كاهش  كششی  توان  زیاد،  خیلی  باد 

زمان اعمال نیروی كششی ماكزیمم، ُسرش چرخ ها 

متنوع  كارهای  انجام  برای  یافت.  خواهد  افزایش 

با تراكتور، از کم ترین فشار سفارش شده در جدول 

استفاده نماييد.

تایر  باد  فشار  دیفرانسیل،  دو  تراكتورهای  در 

بسیار مهم تر می باشد؛ زیرا بر روی قطر مؤثر تایر که 

برابر با مسافت طی شده در هر دور می باشد تأثیر 

می گذارد. اگر فشار باد تایرها، متعادل نشوند تأثیر 

چرخ های جلو )از نظر توان كششی( كمتر می شود.

شكل 68: گیج كنترل فشار باد تایر

سعی كنید مقدار فشار باد تایر و بار مجاز وارده 

را از روی جداول و مشخصات روی تایر كه از طرف 

شركت سازنده روی آن حک شده، خوانده و تنظیم 

مقدار  كشاورزی  كارهای  برای  كنید  توجه  نماييد. 

فشار باد تایر را 3 تا 5 پوند بر اینچ مربع )psi( كمتر 

از مقدار مجاز در نظر بگیرید.

زمانی كه از تراكتور اغلب بر روی جاده استفاده 

می كنید، برای جلوگیری از آسیب دیدن تایر، از قبیل 

شكستن و ترک برداشتن تایر و ساييدگی آن به دلیل 

افزایش انحنای تایرها، فشار باد تایر را حدود 2 تا 3 

پوند بر اینچ مربع )psi( بیشتر از مقدار فشار سفارش 

شده در جدول، تنظیم كنید.

توجه
)وضعیت  پايين  دمای  در  باید  تایر  باد  فشار 

سرد( اندازه گیری شود.

آب  مقدار  همراه  به  تایر  باد  فشار   7 جدول 

متعادل كننده وزن تراكتور را نشان می دهد.

شكل 69: تأثیر فشار تایر روی شکل ظاهری تایر

ایده آلخیلی کمخیلی زیاد
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جدول 7: فشار )psi( و ظرفیت آب باالست كننده )لیتر(

آب

)لیتر(

)psi( فشار
تایر

چرخ های جلو تک دیفرانسیل

)psi( فشارغیرباالستباالست
تایر

2001414R2 14.9-28غیرباالستباالست

2201614R2 14.9-36362416F2–7.50

2291414R1 16.9-26362418F2–7.50

2751614R1 16.9-30282416F2–9.00

3201616R1 18.4-26282416F2–10.0

3351616R2 18.4-26تایرهای محرک

3481616R1 18.4-30آب

)لیتر(

تایر)psi( فشار

3481616R2 18.4-30غیرباالستباالست

3851616R1 18.4-341151614R1 24–12.4

4001616R1 23.1-261321414R1 28–12.4

4001616R2 23.1-261821414R1 24–14.9

4221616R1 23.1-301821414R2 24–14.9

4851616R2 23.1-301801614R1 26–12.9

1801614R2 26–14.9

2001414R1 28–14.9

12-نملرقبتنرزنتلركتوانزما ینکهنر تفادهن مینكنیی.

فعالیت تراکتورهای كشاورزی به صورت فصلی 

و چندین  كاركرده  است چند ساعتی  است. ممكن 

نگهداری  بماند.  باقی  بالاستفاده  صورت  به  هفته 

دارای  زمان توقف  استفاده و در  زمان  تراكتور در  از 

مقابل  در  بایستی  كه  می باشد  یكسانی  اهمیت 

زائد  مواد  گرما،  سرما،  رطوبت،  ازقبیل  آسیب هایی 

آسیب رسان و غیره اقدامات حفاظتی الزم انجام گیرد.

شكل 70: نگهداری تراكتور

شرایط ایده آل برای حفاظت از تراكتور در زمان 

توقف )بالاستفاده بودن( به شرح زیر است:

تمیز کردن تراكتور

عالوه بر رعایت موارد فوق، كل بدنه تراكتور را 
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به طوركامل بشوييد. باقی ماندن مواد زائد بر روی 

تراكتور موجب اكسیده شدن قطعات فلزی گردیده 

و  سیم كشی  تراكتور،  رنگ  غیرفلزی،  قطعات  به  و 

قطعات الكتریكی و غیره آسیب وارد می كند.

حفاظت از تراكتور در فصل بیكاری آن

بد  هوای  و  آب  شرایط  مقابل  در  تراكتور،  از 

محافظت كرده و تراكتور را در جای خشک و خنک 

كه هوای خشک در آن جریان دارد بگذارید. تراكتور 

را بدون حفاظ، رها نكنید. 

برداشتن بار از روی تایرها

شكل 71: برداشتن بار تراكتور

اگر تراكتور بیشتر از 30 روز بالاستفاده می ماند، 

بهتر است با قرار دادن تراكتور روی سه پایه ای محكم 

و ایمن، از اعمال وزن و بار بر روی تایر جلوگیری كنید.

در صورت وجود آب در داخل تایرها، آب آن را 

خالی كرده و فشار باد تایر را كاهش دهید )كمتر از 

اگر  زراعی(.  كارهای  انجام  برای  مقدار توصیه شده 

تراكتور در وضعیت ثابتی باقی بماند، وزن تراكتور 

می تواند باعث تغيير شكل آج تایر گردد.

تنفس  سیستم  و  هوا  فیلتر  اگزوز،  لوله های  دهانه 

موتور را ببندید

شكل 72: بستن دهانه لوله اگزوز

موتور  داخل  به  ورود حشرات  از  مانع  كار  این 

می شود. حشرات می توانند وارد سیستم شده، النه 

ساخته و به اجزای داخلی موتور آسیب جدی وارد 

نمایند. 

پدال كالچ در وضعیت پایین نگداشته شود

با  مواد  دارای  كالچ  صفحه  كه  كالچ هایی  در 

ساختار طبیعی هستند )Organic discs(، پدال كالچ 

را فشار داده و در وضعیت پايين )فشار داده شده( 

نگه دارید تا از چسبیدن صفحه به فالیویل موتور و 

صفحه فشار دهنده، جلوگیری به عمل آید.

شكل 73: پدال كالچ در وضعیت فشار داده شده
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سیستم سوخت رسانی و روغن کاری

باقی  بالاستفاده  مدتی  برای  تراكتور  كه  زمانی 

می ماند، باک را كاماًل پر كنید. این کار از ورود رطوبت 

به داخل باک و در نتیجه از اكسیداسیون قسمت های 

مختلف سیستم سوخت رسانی جلوگیری می كند.

در صورت امكان، باک را با گازوئیل مخصوص 

تست پمپ انژكتورها پر نماييد.موتور را استارت زده 

و اجازه دهید، موتور چند دقیقه كار كرده و گازوئیل 

در داخل سیستم جریان یابد.

تمام گریسخورها را گریس كاری نماييد. 

سایر دستورالعمل ها

1- باتری را از روی تراكتور برداشته، آن را كاماًل تمیز 

نموده، آب باتری را بررسی نموده )در صورت نیاز 

در  و  كنید(  اضافه  باتری  مناسب،آب  تا سطح 

مكان خشک و بدون رطوبت بگذارید.

هر ماه، به طور آهسته )با شدت جریان پايين( 

باتری را شارژ كنید، تا از سولفاته شدن و تشكیل 

در صورت خالی شدن  رسوب، جلوگیری شود. 

باتری )دشارژ(، سرعت تشكیل رسوبات، بیشتر 

شده و باتری خراب خواهد شد.

اگر باتری، بر روی تراكتور باقی گذاشته می شود، 

كابل منفی آن را از بدنه جداكرده و توصیه های 

فوق را مد نظر داشته باشید.

2- روغن موتور را تعویض نموده و اگر زمان كمی 

به سرویس سایر سیستم ها باقی مانده است، 

روغن این سیستم ها را نیز تعویض كنید.

3- آب رادیاتور را تخلیه نموده، با آب تمیز، داخل 

سیستم را شستشو داده و رادیاتور را با ضدیخ 

پر نماييد.

آماده کردن تراكتور برای کار

1- محافظ هایی كه برروی دهانه لوله اگزوز، فیلترهوا 

را  بود  شده  گذاشته  موتور  تنفس  شیلنگ  و 

بردارید.

2- باتری)ها( را در محل مناسب خود بگذارید.

به  مربوط  و  اخطار  چراغ های  و  داشبورد  پانل   -3

عملكرد تراكتور را كنترل نماييد.

4- فشار باد تایرها را كنترل و تنظیم كنید.

را   )74 )شكل  انژكتور  پمپ  سولنوئید  سوكت   -5

خارج نموده و از جریان یافتن گازوئیل در مدار 

سیستم سوخت رسانی، جلوگیری كنید.

استارتر،  انداختن  كار  به  در صورت  كار،  این  با 

كار  به  كاری  روغن  سیستم  چرخیده،  موتور 

از فرسایش  و  انجام گرفته  كاری  افتاده، روغن 

می آید  عمل  به  جلوگیری  قطعات  هنگام  زود 

بدون این كه موتور روشن شود.

6- سوكت سولنوئید پمپ انژكتور را متصل نموده، 

استارتر را به كار انداخته و موتور را روشن نماييد.

شكل 74: سوكت سولنوئیدپمپ انژكتور

عملكرد چراغ فشار روغن )بر روی پانل( را كنترل 

شدن  روشن  از  بعد  آن  شدن  خاموش  از  و  كرده 

موتور، اطمینان حاصل كنید.

در صورتی كه بعد از روشن شدن موتور، چراغ 

خاموش نگردید، موتور را خاموش كرده و دلیل آن 

را بررسی نماييد.
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13-نعیبنصابی

مواردی كه در جدول زیر ارائه شده است می تواند در مواجه با عیبی به شما كمک كند تا بهترین راه حل را انتخاب نماييد.

جدول 8: عیوب احتمالی و راه حل آن ها

عیب
علل احتمالی

كنترل توسط سرویس كاركنترل توسط اپراتور

-1،2،3،4استارتر موتور، میل لنگ را با دور بسیار آهسته می چرخاند.

44، 43، 42، 40، 38، 37، 36، 35، 1734، 15، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5موتور روشن نمی شود.

44، 43، 42، 40، 38، 37، 36، 1934، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5موتور به سختی روشن می شود.

64، 63، 61، 44، 43، 42، 39، 38، 37، 36 ،2134، 20، 19، 18، 17، 16، 13، 12، 11، 10، 9، 8موتور فاقد قدرت كافی است.

43، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 22،2034، 15، 13، 12 ،10، 9، 8احتراق صورت نمی پذیرد.

63، 44، 43، 42، 40، 39، 38، 37، 36، 2234، 21، 19، 18، 17، 15، 13، 11مصرف سوخت بیش از حد می باشد.

63، 61، 44، 43، 42، 40، 39، 38، 37، 36، 2234، 21، 19، 17، 15، 13، 11از اگزوز دود سیاه خارج می شود.

62، 58، 52، 45، 44، 42، 39، 38، 37، 2336، 21، 15، 4از اگزوز دود سفید یا آبی خارج می شود.

59، 51، 50، 48، 47، 2646، 25، 24، 4فشار روغن بسیار پايين است.

60، 53، 52، 46، 44، 42، 40، 37، 2336، 22، 20، 17، 15، 13، 9موتور كوبش دارد.

60، 52، 44، 41، 40، 38، 2334، 22، 20، 18، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7موتور نامنظم كار می كند.

54، 52، 44، 41، 40، 39، 38، 2834، 27، 20، 18، 13موتور ارتعاش دارد.

2549، 4فشار روغن بسیار باال است.

 64،57، 56، 55، 52، 39، 37، 36، 34   32 ،30، 29، 27، 19، 15، 13، 11دمای موتور بسیار باال است.

52، 45، 44، 42، 3339، 31فشار محفظه میل لنگ.
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جدول 8: عیوب احتمالی و راه حل آن ها

عیب
علل احتمالی

كنترل توسط سرویس كاركنترل توسط اپراتور

60، 53، 45، 44، 43، 42، 40، 39، 2237، 11میزان تراكم ضعیف است.

-12، 11، 10موتور روشن و سپس خاموش می شود.

فهرست علل احتمالی

1- پايين بودن ظرفیت باتری

2- صحیح نبودن اتصاالت الكتریكی

3- معیوب بودن استارتر

مورد  روانكاری  روغن  كیفیت  بودن  نامناسب   -4

استفاده

5- استارتر، میل لنگ را با دور بسیار كم می چرخاند.

6- خالی بودن باک سوخت

7- عملكرد ناقص خفه كن

8- مسدود بودن لوله سوخت

9- معیوب بودن پمپ سه گوش

10- كثیف بودن فیلتر سوخت

11- انسداد در فیلتر یا صافی هوا یا سیستم مكش

12- وجود هوا در سیستم سوخت رسانی

بودن  نامناسب  یا  انژكتورها  در  عیب  وجود   -13

)متفاوت بودن نوع انژكتور( انژكتورها

14- استفاده نادرست از سیستم كمک استارت )در 

هوای سرد(

15- اشكال در سیستم كمک استارت )در هوای سرد(

16- انسداد دریچه هوای مخزن سوخت

17- نامناسب بودن نوع و یا كیفیت سوخت مصرفی

18- حركت محدود كنترل دور موتور

19- انسداد لوله اگزوز

20- باال بودن بیش از حد دمای موتور

21-  پايين بودن بیش از حد دمای موتور

22- صحیح نبودن میزان لقی سوپاپ ها

23- سطح روغن در فیلتر هوای روغنی باالتر از حد 

مجاز بوده و یا كیفیت روغن پايين است

24- ناكافی بودن میزان روغن موجود در كارتر

25- معیوب بودن نشانگر فشار روغن

26- كثیف بودن صافی فیلتر روغن

27- آسیب دیدن پروانه

28- اشكال در نصب موتور یا محفظه فالیویل

29- زیاد بودن میزان روغن موجود در كارتر

30- انسداد کانال های هوا یا آب رادیاتور

31- انسداد لوله تنفس

32- كافی نبودن مقدار مایع خنک كننده

33- اشكال در پمپ خالء و یا نشتی در لوله خالء

34- ایراد در پمپ انژكتور

35- شكسته شدن محرک در پمپ انژكتور

36- نادرست بودن تایمینگ پمپ انژكتور

37- نادرست بودن تایمینگ سوپاپ ها

38- تراكم نامناسب

39- وجود نشتی در محل واشر سر سیلندر

40- گریپاژ كردن سوپاپ ها

41- نامناسب بودن لوله های فشار قوی
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42- سائیده شدن بوش های سیلندر

43- وجود نشتی بین سوپاپ ها و نشیمنگاه آن ها

یا شكسته شدن  كردن، سائیده شدن  گریپاژ   -44

رینگ های پیستون

45- سائیدگی ساقه و یا راهنمای سوپاپ ها

46- سائیده شدن یا آسیب دیدن یاتاقان های میل 

لنگ

47- فرسودگی پمپ روغن

48- شیر فشارشكن گیر كرده و بسته نمی شود

49- شیر فشارشكن گیر كرده و باز نمی شود

50- فنر شیر فشار شكن شكسته است

51- اشكال در لوله مكش پمپ روغن

52- آسیب دیدن پیستون ها

53- عدم تنظیم صحیح ارتفاع پیستون ها

و  فالیویل  محفظه  دقیق  نبودن  هم راستا   -54

فالیویل

55- وجود اشكال در ترموستات یا اشتباه بودن نوع 

آن

56- انسداد کانال های مایع خنک كننده

57- معیوب بودن واتر پمپ

58- خرابی كاسه نمد روغن میل سوپاپ )در صورت 

نصب(

59- گرفتگی صافی روغن كارتر

60- فنر سوپاپ شكسته است

61- آسیب دیدگی یا كثیف بودن پروانه توربوشارژر

62-  نشتی كاسه نمد روغن توربوشارژر

63- نشتی در سیستم مكش )در موتورهای مجهز 

به توربوشارژ(

64- عدم عملكرد صحیح Waste-gate در توربوشارژر 

)در صورت نصب(
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14-نعیبنصابین اصلن یستمنهانونارهنحلنهادنممکن

جدول 9: عیوب و راه حل های ممكن

راه حل های ممكنعیب

باتری به 

هنگام كار شارژ 

نمی شود:

)a( سولفاته شدن یا آسیب دیدن صفحات باتری به دلیل پايين بودن سطح مایع آن و یا عدم استفاده طوالنی مدت از آن، بدون این كه شارژ 

شود.

- باتری در صورت نیاز تست شود. آن را تعویض نماييد و دستورالعمل نگهداری را دنبال كنید.

)b( زغال های آلترناتور فرسوده شده و یا عیب دیگری در داخل مجموعه وجود دارد. 

- به نمایندگی مجاز شرکت تراکتورسازی ایران مراجعه نماييد.

)c( تنظیمات رله ضعیف می باشد. 

- به نمایندگی مجاز شرکت تراکتورسازی ایران مراجعه نماييد.

)d( برخی از سیم ها با زمین اتصال کوتاه دارند. 

- سعی كنید نقاط آسیب دیده را شناسایی كرده و در صورت نیاز به نمایندگی مجاز شرکت تراکتورسازی ایران مراجعه نماييد.

)e( ترمینال ها كثیف می باشند. 

- آن ها را با آب داغ تمیز نماييد وقتی كه خشک شدند آن ها را سمباده بزنید.

فیوزها و چراغ ها 

اغلب می سوزند:

)a( بعضی از سیم ها در اتصال كوتاه با زمین می باشند. 

- سعی كنید اتصاالت معیوب را شناسایی كرده و در صورت نیاز به نمایندگی مجاز شرکت تراکتورسازی ایران مراجعه نماييد. 

)b( به باتری، بار اضافی اعمال می شود )رگالتور آلترناتور معیوب است(.

- به نمایندگی مجاز شرکت تراکتورسازی ایران مراجعه نماييد. 

)c( المپ ها با مشخصات مورد نیاز مطابقت نداشته و یا از تجهیزات نامناسبی استفاده می شود. 

- مقدار بار اعمال شده به فیوز را بررسی كنید ممكن است بار اعمال شده به فیوز، بیش از ظرفیت آن می باشد. از استفاده از تجهیزاتی كه با 

سیستم برقی تراكتور مطابقت ندارند اجتناب نماييد. تجهیزات اضافی استفاده شده بایستی توسط افراد آموزش دیده، بر روی سیستم سوار 

شوند.
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راه حل های ممكنعیب

لغزش خیلی زیاد

)a( تعادل وزن بین محور جلو و عقب صحیح نبوده و یا توزیع آن اشتباه می باشد. )به ویژه در تراكتورهای دو دیفرانسیل(.

)b( ادوات نامناسب بوده ویابه طور صحیح تنظیم نشده اند. فقط از ادوات متناسب با تراكتور استفاده نماييد. 

- به توصیه های تولید كننده ادوات، درباره توان مورد نیاز، نحوه كار و تنظیمات آن ها توجه نماييد.

)c( آج تایرها ساييده شده است. 

- تایرها را تعویض كنید.

)d( از تایرهای متناسب با نوع خاک و عملیات زراعی استفاده نشده است. 

- برای خاک های باتالقی و ضعیف از تایرهای با ارتفاع آج بلندتر )R2( استفاده كنید.

- برای عملیات كشش سنگین بر روی خاک سخت از تایرهای با ارتفاع آج كوتاه )R1( و پهنای مناسب، استفاده كنید.

توجه 

فشار باد تایر نیز حائز اهمیت می باشد. فشار باد باال، باعث لغزش و فرسایش زودرس می شود. فشار باد پايين، باعث شكستن آج ها می شود.

دنده ها صدا 

دارند.

)a( از روغن مناسبی استفاده نمی شود. 

- استفاده از گرید GL )روغن چرخ دنده( نامناسب، باعث خرابی دنده ها )در دنده های سینكرونیزه نیز اتفاق می افتد( می شود.

)b( قطعاتی از قبیل یاتاقان های غلتكی فرسوده شده یا لقی طولی بر روی شفت ها به طورصحیح، تنظیم نشده است. 

- به نمایندگی مجاز شرکت تراکتورسازی ایران مراجعه نماييد.

)c( رینگ ها و محفظه دنده های سینكرون، ساييده شده است. 

- به نمایندگی مجاز شرکت تراکتورسازی ایران مراجعه نماييد.

)d( لقی پدال كالچ تنظیم نمی باشد. 

- آن را تنظیم نماييد.

)e( پدال كالچ تا انتهای كورس حركتی فشار داده نمی شود. 

- آن را به طور كامل )كورس كامل حركتی( فشار دهید.  
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روتکارت تاصخشم128

رش شمت

موتورسازان / MT660A-150 AD، توربو شارژرساخت/ نوع

چهار زمانه پاشش مستقيماحتراق

6 عددتعداد سيلندر

5984/127/100 سانتی متر مکعب/ ميلی متر/ ميلی مترقطر پيستون/ کورس/ حجم جابجايی در هر کورس

150/112 کيلو وات / اسب بخارماکزيمم قدرت در 2200 دوردردقيقه

650 نيوتن مترماکزيمم گشتاور در 1400 دور در دقيقه

توربو شارژرنوع تنفس

380 ليترظرفيت باک

1 به 17٫5نسبت تراکم

سيسخمتموغنکامیت

تحت فشار، به وسيله پمپ دنده ای مجهز به سردکن روغن نصب شده بر روی بدنه سيلندرنوع

2 عددتعداد فيلترها

3٫5 الی 4٫2 کيلوگرم نيرو بر سانتی متر مربعمينيمم فشار در ماکزيمم دور موتور
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129 روتکارت تاصخشم

سيسخمتالکختيکیت

2 عدد باطری با ظرفیت 66 آمپر ساعتباطری

14٫75 آمپر/ولتدینام

3 کیلو واتاستارتر

گيتبکس

با دوازده سرعت رو به جلو و 5 سرعت رو به عقب ZF T3500 مدل

نوع
دنده های سنکرونيزه )به جز برای سرعت های اول و دوم( که با دو اهرم دنده در بغل کار 

می کند.

137 اسب بخارماکزيمم قدرت ورودی گيربکس در 2400 دور در دقيقه

514 نيوتن مترماکزيمم گشتاور ورودی گيربکس

30 کيلومتر بر ساعتماکزيمم حد سرعت در دور 2200 دور در دقيقه موتور

شفتتP.T.Oت

I.P.T.Oاستاندارد

P.T.O 138/103 کيلو وات / اسب بخارماکزيمم قدرت

35 ميلی متر با 6 اسپالين/35 ميلی متر با 21 اسپالينشفت P.T.O برای 540 دور در دقيقه/1000 دور در دقيقه
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روتکارت تاصخشم130

ا کاالرتوتسيسخمتهيدموليک

الکترونيکی/ کنترل کشش، کنترل وضعيت، کنترل عکس العمل کنترل اتصاالت/ عملکرد تراکتور

60 لیتر در دقیقه/ 210 بارماکزيمم دبی/ فشار روغن

5500 کيلوگرمماکزيمم ظرفيت باالبری در انتهای اتصاالت

سيسخمتخنکتصامی

7 پي اس آی )psi(فشار درب رادياتور

نوع سانتريفيوژواتر پمپ

2 عددتعداد ترموستات

80 الی 98 درجه سانتيگراد محدوده دمای کاری

 ترزها

ديسک های غوطه ور در روغن، با عملکرد مستقل بر چرخ های عقبنوع

هيدروليکیمحرک

فوالد ترکيب شده با برنز/ استيل پوليش شدهجنس

6 عددتعداد ديسک عمل کننده در هر سمت
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هيدموليکتهایتصمکی

45 ليتر در دقيقه / 210 بارماکزيمم دبي/ فشار روغن

به  وسيله دو عدد اسپول ولو که با يک فنر به وضعيت خنثی بر می گردد.کنترل

صالچ

کالچ دوبل ديسک
دو عدد ديسک سرامتاليک به قطر 330 ميلی متر و 5 پره )lugs 5(، برای انتقال توان نصب 

شده است.

سيسخمتباالبتتهيدموليکی

از نوع IIاتصال سه نقطه

يک عدددرداخل ليفت كاور ويك عددخارج از ليفت كاورسيلندرهاي هيدروليک

سيسخمتفترانتهيدمواسخا يک

145 الی 150 بارماکزيمم فشار

OGNIBENE، به همراه شير مربوطهاوربيترول سيستم فرمان هيدرواستاتيک

 ايتها

26-16/9جلو

38-20/8عقب
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روتکارت تاصخشم132

سيسخمتفيلختينگتهشا

فيلتر هوای خشک، با دو المان )اوليه و ثانويه(نوع

سيسخمت غذيهتسشخت

جدا کننده ناخالصی ها و همچنين جدا کننده آب از سوختپيش صافي

فيلتر سوخت
دو المنت قابل تعويض وجود دارد که به صورت موازی به هم وصل شده اند. بر روی کف هر 

دو المنت، درپوش تخليه تعبيه شده تا آب موجود در سوخت به صورت روزانه خارج شود. 

از نوع خطی )PB Type(پمپ انژکتور

از نوع ديافراگمی که به صورت يکپارچه بر روی پمپ انژکتور نصب می باشد.پمپ تغذيه

اصسلتعقب

1: 5٫250نسبت كاهش کرانويل و پينيون

1: 8٫47نسبت کاهش کاهنده نهايي

قفل ديفرانسيل
روی  كوپلر  ديگر  سمت  و  شده  متصل  ديفرانسيل  )کرير(  حماله  به  كوپلر  سمت  يک 

اسپالين های نيم شفت سمت راست می لغزد.

روتکارتاصسلتجلش

20٫769نسبت کلي آکسل

21٫22تعداد دنده هاي گيربکس فاصله انداز
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133 روتکارت تاصخشم

وزنتوتابعاد

6430 کيلوگرم وزن کلی با کابين بدون وزنه های كيفی

5100 ميلی مترطول

3100 ميلی متر ارتفاع با کابين

2920 ميلی متر فاصله بين دو چرخ جلو و عقب

سايتت جهيزار

مالبندی قدرتمند برای کشيدن تريلر 

کوپلرهای خارجي با اتصال سريع

کابين ايمن و راحت با کولر





لیست نمایندگی های مجاز
136لیست نمایندگی ها بر اساس استان ها .............................

7

فصل
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لاست نماندگی های مجاز136

فکستلفنكد استانآدرسكد نمايندهنام نمايندگیشهراستانرديف

0414433088844334610کیلومتر2 جاده مشگین شهر، جنب پمپ بنزین، شرکت زرین خاک، کدپستی 1925451819111شرکت زرین خاکاهرآذربایجان شرقی1

0414333216643337272جاده ترانزیت، روبروی معاینه فنی شفائی، جنب مهران بار، کدپستی 3725491811111حسین عقیقیبستان آبادآذربایجان شرقی2

041377992287299228کیلومتر یک جاده ملکان ،جنب صدا و سیما، کدپستی 3495558156581خالقویردی کلی زادهبنابآذربایجان شرقی3

7000413424798934247999متر باالتر از ایستگاه تراکتورسازی، جنب نمایشگاه کاوه، کدپستی 1755197815143شرکت صنعت تبریز سهندتبریزآذربایجان شرقی4

0415272353552723436شهر قره آغاج، جاده قره آغاج - مراغه، پائین تر از پمپ بنزین، کدپستی 2825581635748غالمعلی صفریچاراویماقآذربایجان شرقی5

0414345214543450416نرسیده به سه راهی ورزقان، کدپستی 3145399118956باالخان رسولی قزقپانخواجهآذربایجان شرقی6

0414322516243229765جنب میدان آزادی، کدپستی 1705471645661مظفر باغبانی جاویدسرابآذربایجان شرقی7

0414444006344445862جاده اهر، بعد از دانشگاه آزاد، کدپستی 3415468136161شرکت ارس گستر کلیبرکلیبرآذربایجان شرقی8

0413727112637271128اول جاده هشترود، جنب دانشکده پرستاری، کدپستی 3635514973557یوسف حسین پورمراغهآذربایجان شرقی9

0414223215342241199بعد از سه راه یامچی، جنب پمپ بنزین مهدیلوئی، کدپستی 3455415645915عبداله فاطمیمرندآذربایجان شرقی10

0413784285437843224کمربندی، جنب زیر گذر قوریجان، کد پستی 3285561819731چاپار دهیملکانآذربایجان شرقی11

0415222979952231851جاده ترانزیت، جنب هتل خیام، تعمیرگاه تراکتور امیدبخش، کدپستی 1625314864355اسماعیل امیدبخشمیانهآذربایجان شرقی12

041434344400خیابان شهید رجبی، جاده مشگین، نرسیده به اداره راه، کدپستی 2515391937451علی حبیب زاده بیلوردیهریسآذربایجان شرقی13

0415262234652624299خیابان شهید بهشتی جنوبی، روبروی دادگستری، کدپستی 3355571655896علی اشرف محسنیهشترودآذربایجان شرقی14

0443277131032776072بلوار آزادی، نرسیده به میدان شهدا، روبروی پارک ساعت،  کدپستی 1285717666557شرکت تعاونی روستائی ارومیهارومیهآذربایجان غربی15

0444623187946232144بلوار سربازان گمنام، روبروی بانک کشاورزی، کدپستی 3075951954807سید مسعود سیادتبوکانآذربایجان غربی16

0443428567434285673بلوار کشاورز، روبروی پمپ گاز،  کدپستی 3035877169186سید حسن اشرفیپل دشتآذربایجان غربی17

0444422215844222553ورودی شهر، بلوار شهید بهشتی، روبروی اداره بیمه، جنب ترمینال، کدپستی 1685781744136جعفر خضرپورپیرانشهرآذربایجان غربی18

0444552274445522629خیابان انقالب، جنب خیابان جانبازان، فروشگاه فرج زاده، کدپستی 2265991964191محمد حنیفه فرج زادهتکابآذربایجان غربی19

0443644118336441182بلوار مطهری، روبروی حمیدآباد، خدمات آذربایجان، کدپستی 1895814887858حسین بیگ زادهخویآذربایجان غربی20

261شرکت کشاورزی بعثت سلماسسلماسآذربایجان غربی21
کدپستی  تراکتورسازی،  نمایندگی  میل،  کوره  روبروی  شهر،  تازه  جاده  ملت،  خیابان 

5881613333
0443524379335224511
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137 لاست نماندگی های مجاز

فکستلفنكد استانآدرسكد نمايندهنام نمايندگیشهراستانرديف

0444632457746322938بلوار رسالت، جاده تکاب، فروشگاه مهران، کدپستی 2335981934613جواد مهرانشاهین دژآذربایجان غربی22

0443672718636724943بلوار شهید بهشتی، تعمیرگاه تراکتور قاسم نژاد، کدپستی 2665851919931محمد قاسم نژادقره ضیاالدینآذربایجان غربی23

0444222366242241023اول جاده مهاباد - ارومیه، جنب اداره راه و شهرسازی، کدپستی 1845915866548رشید صدیقیمهابادآذربایجان غربی24

0444233218042338521بلوار شهریکندی، نبش کوچه 18، فروشگاه کمال، کدپستی 3215914833819کمال فتاحی قاضیمهابادآذربایجان غربی25

0444522757445227601جاده بوکان، روبروی پمپ بنزین درخشیده301جعفر فرشیدیمیاندوابآذربایجان غربی26

0444555624245556421بعد از ایست بازرسی، کدپستی 3525974111110جواد جوانیمیاندوابآذربایجان غربی27

0443567340235673201بلوار آزادی )جاده پیرانشهر(، کدپستی 3325761946996احمد معبودینقدهآذربایجان غربی28

0453347574733472677میدان وحدت، اول جاده مغان، کدپستی 2195616737333علی اشرفیاردبیلاردبیل29

0453282748632827487کیلومتر یک روستای زرگر، کدپستی 3365671134196توحید پوراصغربیله سواراردبیل30

0453278338932780093جاده اصالندوز، جنب کود شیمیایی،  کدپستی 1355691635861شرکت تعاونی 93 پارس آبادپارس آباداردبیل31

0453264156532641562خیابان هالل احمر، جنب اداره بر ق، کدپستی 2675651767331جعفر عزیزپورگرمیاردبیل32

0453252555132524376میدان نماز، بلوار جانبازان، نمایندگی تراکتورسازی، کدپستی 2905661677947غالمرضا وزیریمشگین شهراردبیل33

0313878861538788616جی شرقی، تقاطع پایانه باربری شرق اصفهان، کیلومتر پانزده، کدپستی 3558165164766اکبر پیکان پور فرداصفهاناصفهان34

0313624357836246240خیابان نظر غربی، شماره 161، کدپستی 1018175646113چارلز بارسخیانساصفهاناصفهان35

0315434660754342333میدان امام، بلوار بسیج، روبروی شهرداری، کدپستی 2918767153578عباس بیگی بادیبادروداصفهان36

0315752363357523361ابتدای ورودی شهر، جنب اداره برق، کدپستی 2078565174935رضا شاهسوندیبوئین و میاندشتاصفهان37

0315366955053667861خیابان آیت اله غفاری، بلوار ولیعصر، کدپستی 2628661975141علیار بهرامیانسمیرماصفهان38

0315533022255336065بلوار امیر کبیر، میدان اردهال148تعاونی روستائی کاشانکاشاناصفهان39

0315227303552273010چمگردان، بلوار جانبازان، پایین تر از فیل سفید، کدپستی 3128478175660علی اصغر طاهریلنجاناصفهان40

0315242063052421366بلوار شهید نیکبخت، مقابل نمایندگی ایران خودرو، کدپستی 1258481894436اکبر مهدوی لنجیمبارکهاصفهان41

0224422310344229550بلوار امام خمینی، نرسیده به میدان بسیج، نمایندگی تراکتورسازی، کدپستی 2473361678774علی محمدیهشتگردالبرز42

0843223192033380770میدان قرآن، اول جاده سرطاف، کدپستی 3306935194338تعاونی دقیق ایالمایالمایالم43
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لاست نماندگی های مجاز138

فکستلفنكد استانآدرسكد نمايندهنام نمايندگیشهراستانرديف

0843537313435373133اول وزیرآباد، نمایندگی تراکتورسازی ایران، کدپستی 2506961154054علی فرجیدره شهرایالم44

0843372105533729777اول جاده اندیمشک، روبروی پمپ بنزین یونسی، کدپستی 3276981914333شرکت تعاون 3094 فدک دهلراندهلرانایالم45

0773422633134222423خیابان شهید رجایی )گاراژ پهلوان(، بعداز پمپ بنزین، کدپستی 1517561639630شرکت شخم گستربرازجانبوشهر46

0773532273535320468بلوار بسیج، جنب جهاد کشاورزی باغبانی، کدپستی 2577541675371شرکت دیمکاران طالئی دشتیخورموجبوشهر47

0214453803344503630جاده مخصوص کرج، کیلومتر 9، روبروی شهاب خودرو، نبش نخ زرین، کدپستی 1831389745411شرکت ت ث ثتهرانتهران48

0213623331336232219بلوار مدرس، بین خیرآباد و شهرک قدس، کدپستی 1943373114878شرکت گوهرسبزورامینورامینتهران49

0383446266134462699روبروی باسکول شهید طاهری، کدپستی 2538894113311ملک محمد مرادیالونیچهارمحال بختیاری50

0383422234434223020بروجن کیلومتر یک جاده لردگان جنب هتل بام378منصور خدیوی بروجنیبروجنچهارمحال بختیاری51

0383227181132278872خیابان فردوسی جنوبی، مجتمع فن آوران، نمایندگی تراکتورسازی، کدپستی 1789771686848عزت اله شریفشهرکردچهارمحال بختیاری52

0563231493932313978بلوار امام رضا، جنب استان شهدای باقریه، کدپستی 1919716918438محمدرضا جهانگردبیرجندخراسان جنوبی53

0563283141132834230بلوار شهید عباسپور، بعد از ورودی سوم، سمت چپ، فروشگاه سهرابی369محمد یحیی اخوین سهرابیطبسخراسان جنوبی54

0563272414132724520خیابان شهدا، روبروی کوچه 9، فروشگاه معراج، کدپستی 3599771686848علی معراجیفردوسخراسان جنوبی55

0563256611132566275حاشیه جاده آسیایی، روبروی دامپزشکی، فروشگاه دیزل تراکتور، کدپستی 2159761667184سیدحسن تقی زادهقائنخراسان جنوبی56

0563262071432624119منطقه کارگاهی، نمایندگی تراکتورسازی، کدپستی 2429751755813محمدحسن روشندلنهبندانخراسان جنوبی57

0515252445552524456بلوار امام خمینی، بعد از فلکه سوم و چهارم، دفتر جام تراکتور، کدپستی 1199571746451فاروق احمدی بنکدارتربت جامخراسان رضوی58

0515231721852318319میدان 22 بهمن، فروشگاه صادقی سعادت آبادی138علی صادقی سعادت ابادیتربت حیدریهخراسان رضوی59

0514562142845621429بلوار پاسداران، خیابان صنعت گران، کدپستی 3399641964861رضا نیکو صفتجغتایخراسان رضوی60

0514522143945225193نقاب، میدان بسیج، کدپستی 2869647198134ابراهیم شیردلجوینخراسان رضوی61

0514612117246122874خیابان امام، بعد از چهارراه دی جنوبی، فروشگاه و تعمیرگاه علیزاده، کدپستی 2279361676343محمدحسین علیزادهچنارانخراسان رضوی62

0515422699254222389جاده کمربندی، روبروی ترمینال جدید، دلیری، کدپستی 2319561813848حبیب اله دلیریخوافخراسان رضوی63

0514623039146230391بلوار صیاد شیرازی، چهارراه عالمه مجلسی، کدپستی 2549491876338غضنفر شکاریدرگزخراسان رضوی64

0514444362244440412میدان سی هزار متری، اول بلوار، ساختمان تراکتور، کدپستی 1059616744138شرکت کوشک فدکسبزوارخراسان رضوی65
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139 لاست نماندگی های مجاز

فکستلفنكد استانآدرسكد نمايندهنام نمايندگیشهراستانرديف

0513452992934522402بلوار پاسداران، خیابان دانشگاه، مابین دانشگاه یک و سه، کدپستی 2529381636911شرکت پیشروصنعت سرخسسرخسخراسان رضوی66

0513462254034623200بلوار امام رضا غربی، بین سه راه شهید چمران و امام رضا 5، کدپستی 3429391614596محمد حسین حسن زادهفریمانخراسان رضوی67

0514722776647230478خیابان شهید مدرس، کمربندی، حدفاصل شرکت نفت و ترمینال، کدپستی 1339477166461محمدرضا پورمحمدقوچانخراسان رضوی68

0515522248455245484اول جاده خلیل آباد، کدپستی 3109671913655کویر شکن شرکتکاشمرخراسان رضوی69

0513854523938549106خیابان 17 شهریور، مقابل پارکینگ ماللکه، کدپستی 2729166647493محسن شادمانمشهدخراسان رضوی70

0514334261143342612بلوار طالقانی، روبروی پرسی گاز، کدپستی 1939316733333شرکت کشاورزی گندم طالئینیشابورخراسان رضوی71

اسفراینخراسان شمالی72
کاران  خوشه  تعاونی  شرکت 

اسفراین
0583722535737220051خیابان شهید مطهری، باالتر از سازمان تعاونی روستایی، کدپستی 1639661646548

0583222993732239531خیابان 17 شهریور شمالی، چهارراه پارک موتوری، انبار معظمی، کدپستی 1809415798799احمد معظمیبجنوردخراسان شمالی73

0583624088936240937بلوار امام رضا، بعد از درمانگاه تامین اجتماعی، کدپستی 3099461758731نصراهلل بهادریشیروانخراسان شمالی74

0583250273032502730بلوار امام رضا، روبروی پمپ گاز، کدپستی 2839431664341نورالدین اجاللیگرمه جاجرمخراسان شمالی75

0614266107142661072بلوار جانبازان، باالتر از بانک کشاورزی، شعبه لور، کدپستی 3626484153319احسان رضایتیاندیمشکخوزستان76

0613377751633777515کیلومتر یک جاده خرمشهر، خیابان شهید فرامرزپور، کدپستی 3686147613716فرزاد طالوریاهوازخوزستان77

0614362285043640491بلوار انقالب، جنب ترمینال مسافربری، کدپستی 2856391933911جابر باوادیایذهخوزستان78

0615282611552839605کمربندی، نرسیده به میدان امام حسین، روبروی باسکول248اسماعیل طیبیبهبهانخوزستان79

0614237725542379442کیلومتر 3 جاده شمس آباد، بعد از دانشگاه پیام نور، کدپستی 1546463171663منصور فرخ منشدزفولخوزستان80

0614359690643594982بزرگراه بسیج، جنب کمیته امداد، کدپستی 3756387179358فاضل کردونیرامشیرخوزستان81

0614352307843523443بلوار معلم، میدان اسدابادی، خیابان امت، کدپستی 2986381631365اسماعیل صرافیونرامهرمزخوزستان82

0613675818736758177ورودی شهر از طرف اهواز، کدپستی 3656444167334سید محمد گطعاوی زادهسوسنگردخوزستان83

0614281676042816761کوی دوار، جاده یادمان، شرکت قدرت صنعت شوش358حجت اله دیناروندشوشخوزستان84

0613222749536224030بلوار عالمه شیخ شوشتری، نمایندگی تراکتور، کدپستی 1556451634311ناصر احمدی نژادشوشترخوزستان85

0614326136343267771ریل وی، نرسیده به پمپ بنزین، کدپستی 1676491775396احمد اسحق هارونیمسجدسلیمانخوزستان86
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374مالک بوشهریهندیجانخوزستان87
کدپستی  محب،  یخ  کارخانه  جنب  دیلم،  به  هندیجان  کمربندی  شمالی،  هندیجان 

6359154376
0615257564352577443

0243527557135223299میدان انقالب، روبروی ترمینال، کدپستی 3644561918543محمدامین نظریابهرزنجان88

0243422224134226441خیابان امام، باالتر از پمپ بنزین، کدپستی 2214581775187محمدرضا رجبیخدابندهزنجان89

0243333033533338527خیابان نواب صفوی، باالتر از آتش نشانی، کدپستی 1614517718339حسن محمود پورزنجانزنجان90

0243582415235824153ورودی شهر از طرف زنجان، کدپستی 3794551613355جالل کالنتریسلطانیهزنجان91

0243283348132833636بخش دستجرده، جنب بانک کشاورزی، کدپستی 3384594116443شرکت تعاون پیام سبز اشراقطارمزنجان92

0233523733035244762بلوار شهید مفتح، جنب بانک کشاورزی، کدپستی 3203671678743محمدرضا علی نژاددامغانسمنان93

0233337370133373702میدان استاندارد، بلوار سفیر امید، روبروی پمپ بنزین، کدپستی 1443515896477علی یحیاییسمنانسمنان94

0233422309134226907بلوار مطهری، بلوار دستغیب )نه حصار(، کدپستی 2293581994643محمد ربیعیگرمسارسمنان95

0543721410437212069بلوار خاتم االنبیا، مقابل نمایندگی سایپا، نبش خاتم 13، کدپستی 2259914657799شرکت کشاورزی 1185 ایرانشهرایرانشهرسیستان و بلوچستان96

361رحیم خسرویچابهارسیستان و بلوچستان97
کدپستی  شهرسازی،  و  راه  اداره  روبروی  نفره،  سه  هیئت  میدان  خمینی،  امام  خیابان 

9971874683
0543533464635334647

0543372656133726561خیابان امام خمینی، محله ریگ آباد، مقابل مسجد معراج، کدپستی 2239891673471خرم ریگیخاشسیستان و بلوچستان98

0543266235032662364بلوار دانشگاه، روبروی دانشگاه آزاد، کدپستی 3739869177323محمد علی کیخازابلسیستان و بلوچستان99

0543351145633511487بلوار یادگار امام، روبروی اداره راه و شهرسازی، کدپستی 2229818883395شرکت تعاونی 1743زاهدانسیستان و بلوچستان100

0543764187037643912جاده آسپیچ، جنب نمایندگی سایپا، کدپستی 1739951858696عابدین آلباسراوانسیستان و بلوچستان101

0714455102544522696شهرک صنعتی شماره یک، جنب اداره برق، کد پستی 3347381786454نبی اله جعفریاقلیدفارس102

0715357280553524729کمربندی جدید، نرسیده به پمپ بنزین، کدپستی 3487481869355غالمحسین منتظریدارابفارس103

0714264202042644200شهرستان رستم مصیری روستای شوسنی، کدپستی 3197357112074تعاونی 542 شرکترستمفارس104

0715372025153720251زرین دشت )حاجی آباد( ورودی از طرف داراب، کدپستی 2957486163986عبدالرضا فرجیزرین دشتفارس105

0713224011332220069خیابان تختی، چهارراه راهنمایی، شرکت زرین دشت، کدپستی 1237136815893شرکت زرین دشت شیرازشیرازفارس106
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0715335612153357121فلکه خلیج فارس، کیلومتر یک جاده فسا - داراب، کدپستی 2027461994811غالمعباس کریمیانفسافارس107

0713873471838734719ابتدای بلوار شهید بهشتی، بعد از پلیس راه، سمت راست، کدپستی 2757471749842علیرضا قربانیفیروزآبادفارس108

0715234223352331383بلوار امام خمینی، فروشگاه لوازم کشاورزی بامداد، کدپستی 1747431614645علیرضا بامدادالرفارس109

0715272289352722129خیابان توحید، حسین آباد، نبش چهارراه، نمایندگی تراکتورسازی، کدپستی 2797434144974عبدالرضا محمدیالمردفارس110

0714323197043231969خیابان سعدی، خیابان شهدای محراب، کدپستی 3607371884358شرکت ادریان ماشین چمن فرمرودشتفارس111

0714322244943223733خیابان سعدی، جنب پمپ بنزین سابق، فروشگاه سلیمانی، کدپستی 2467371876556شرکت زراعت گستر سبزمرودشتفارس112

0714252498542526067بلوار هجرت، روبروی کارخانه یخ سازی200داود حاجی زادهنورآباد ممسنیفارس113

0283422328734226943بلوار طالقانی، خیابان بعثت، فروشگاه افشار، کدپستی 3533451717583احمد افشاربوئین زهراقزوین114

0283329253233292531کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، روبروی پمپ بنزین دلیلی، کدپستی 3063416764453محمد درخشانقزوینقزوین115

قزوینقزوین116
استان  کشاورزی  مهندس  نظام 

قزوین
0283342775333427753کیلومتر 5 جاده تاکستان - اقبالیه، میدان امام، کدپستی 3293418188837

0253660314036615204میدان امام خمینی، جنب بانک صادرات، کدپستی 3543719973176محمدعلی خان احمدیقمقم117

0873823261738229335بلوار شهید رحمانی، پایین تر از بیمارستان امام حسین، کدپستی 3776651866795بشیر اجاقعلیبیجارکردستان118

0873823250838232509بلوار فجر )کمربندی حلوائی(، جنب نمایندگی سایپا357محمدصادق سلیمانیبیجارکردستان119

0873512675435126754اول جاده موچش، کدپستی 3166667134556جبار احمدیدهگالنکردستان120

0873872264238720982خیابان امام خمینی، پایین تر از اداره آب، کدپستی 2606641884385شرکت غرب کشت دیواندرهدیواندرهکردستان121

0873522187835231532بلوار غدیر خم، جنب ترمینال غرب، کدپستی 3156661656313حسن خالدیانقروهکردستان122

0873552204235522714خیابان امام، روبروی پمپ بنزین داخل شهر، کدپستی 2706631665716محمدمراد توحیدی نژادکامیارانکردستان123

0344326035543262440خیابان آزادی )سعدی(، ایستگاه کهنوج، کدپستی 3337861743799نعمت اله محمدی فرجیرفتکرمان124

0343432652334325463بلوار شهید مطهری، نرسیده به چهارراه ژاندارمری240محمد غالمحسینی نسبرفسنجانکرمان125

0344227028042270290بلوار شاهد، جنب پلیس راه، کدپستی 3047817843777غالمرضا شریفیسیرجانکرمان126

0343261223332612235جاده تهران، کیلومتر 7، بعد از کارخانه نساجی بافت کرمان، کدپستی 2447618499618حسین مرتضی زادهکرمانکرمان127
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0344320336543203205بلوار شهید بهشتی، روبروی شرکت بیمه ایران، کدپستی 2357881633275عبدالحمید گوهریانکهنوجکرمان128

0834522798845223220میدان شهید بهشتی، بلوار شهید فتاحی، کدپستی 1596761943316تعاونی روستایی اسالم آباداسالم ابادکرمانشاه129

0835851105542229035کیلومتر اول جاده کرمانشاه، روبروی روستای عسگرخانی، کدپستی 2976771183188امید کشتمندسرپل ذهابکرمانشاه130

0834840040748425960انتهای شهرک شهدا، روبروی باغ صادقی284مسعودعلی حیدریانسنقرکرمانشاه131

0833856258838260785بلوار دولت آباد، مقابل بیمارستان فارابی، فروشگاه مرادی، کدپستی 1876719813185نوروز مرادیکرمانشاهکرمانشاه132

0834822321748231791بلوار انقالب، اول خیابان طالقانی، فروشگاه کیانی، کدپستی 2106741833547محمدرضا کیانیکنگاورکرمانشاه133

0743226366232268838خیابان شریعتی، ابتدای جاده بهبهان، کدپستی 2177571733349بهادر دوهندهدهدشتکهگیلویه و بویراحمد134

0745832500632333029کیلومتر 5، جاده شیراز، نرسیده به پلیس راه، کدپستی 3667581150364جهانگیر محمدیگچسارانکهگیلویه و بویراحمد135

0743333320133333101بلوار مطهری، بعد از پمپ بنزین، فروشگاه مصلحیان، کدپستی 1577591644511محمدخلیل مصلحیانیاسوجکهگیلویه و بویراحمد136

0173422299134230323بلوار امام رضا، جنب ترمینال مسافربری، کدپستی 3714941936734محمد علی یوسفیعلی ابادکتولگلستان137

0173544011135441217روبروی شهرداری، پالک 429، نبش کوچه شهیدصباغی، کدپستی 1954991794731ابراهیم درویشیکاللهگلستان138

245حسین سعادتیگرگانگلستان139
و   4914688385 کدپستی  شهریور،  هفده  بنزین  پمپ  جنب  بهشتی،  شهید  خیابان 

4914688384
0173215288932157836

0173355276733554510خیابان طالقانی شرقی، میدان بسیج، نمایندگی تراکتورسازی ایران، کدپستی 1974979188356علی اصغر اشرفیگنبدگلستان140

0173545319035451191خیابان امام خمینی، روبروی مسجد امام علی، کدپستی 3564997141449اناقلیچ گرگانلی دوجیمراوه تپهگلستان141

0173522271235228650میدان الزهرا، نمایندگی تراکتورسازی، کدپستی 2784981633144تقی قزلسفلومینودشتگلستان142

0134282444042822120خیابان فلسطین جنوبی، شرکت رزاعی اکینچی، کدپستی 2744447173939شرکت خدمات زراعی اکینچیبندر کیاشهرگیالن143

0133356376333562227میدان یخ سازی، خیابان فومن، جنب دخانیات، تکنوتراکتور، کدپستی 1244149866859شرکت تکنو تراکتوررشتگیالن144

0664342204843424700بلوار شهید صادقی، تعمیرگاه تراکتور بیات، کدپستی 1566873333733امیر بیاتازنالرستان145

0663252300932524063چهارراه آیت اله کاشانی، جنب پارک شهید استوئی، کدپستی 2116891717394محمدرحیم حسنوندالشترلرستان146

0664332514043325140جاده قدیم ازنا، روبروی بیسکویت سازی212نبی اله هداوندالیگودرزلرستان147

0664246909242469093بلوار امام خمینی، باالتر از کفش ملی111عزیزاله مطیعیبروجردلرستان148
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0663222349332226012فلکه بسیج، اول جاده گلزار شهدا، جنب سنگ فروشی بهروزی، کدپستی 280685199833سیدصفر فرهادیپلدخترلرستان149

0663343201133432012بلوار بهارستان، کیلومتر 5 جاده اندیمشک - ماسور343مهراب رشیدیخرم آبادلرستان150

0663263644732637406باالتر از بهشت زهرا، جنب اداره امور عشایری، کدپستی 2496841646579حشمت اله امرائیکوهدشتلرستان151

0663272243332722639بلوار آزادی، روبروی اداره راه و شهرسازی، کدپستی 1886831691367محمدحسن اتیوندنورآبادلرستان152

0114314040943141285جاده آمل به محمودآباد، 500 متر بعد از دو راهی اوجی آباد، کدپستی 3704615135788عباد صفائیآملمازندران153

0113227167432270762خیابان طالقانی )موزیرج(، نرسیده به ارشاد 17، کدپستی 3764719746711محمد اوابی بیشهبابلمازندران154

0113452863534530051جاده سراسری، جنب ترمینال مسافربری ساری، فروشگاه دشتی، کدپستی 1984851817336غفور دشتیبهشهرمازندران155

0114253258242532583میدان کشتی، جنب فرمانداری، کدپستی 3174771615444بخشعلی بخشیجویبارمازندران156

0113463470034638844جنب اداره گاز، تعمیرگاه گرجی، کدپستی 3234856179455عباسعلی گرجیرستم کالمازندران157

0113320734333207342کمربندی غربی، جنب بانک ملی، کدپستی 1224816797411قاسم بابامحمدیساریمازندران158

0113472554034721138جاده سراسری ساری به گرگان، روستای چاله پل، جنب شالیکوبی، کدپستی 2894841139363عباس فرخزاد رستمینکامازندران159

0863224474032223668خیابان شریعتی، پالک هفتصد، کدپستی 2183813143744محمد سجادیاراکمرکزی160

0864622242146229200جاده تهران، بلوار قدس، روبروی اداره پست، کدپستی 2923881855687محمد ترازیخمینمرکزی161

0864422547844230963خیابان عالمه دلیجانی )خیابان نراق(، نرسیده به میدان بسیج، کدپستی 3313791153613غالمعباس پیشه وردلیجانمرکزی162

0863545227235455143خیابان امام، میدان امام حسین، پالک 65، کدپستی 3503851674771سید محمد حسینی خواهکمیجانمرکزی163

0864231311342312982بلوار شهرداری، شرکت طاهر گستر کاوه، کدپستی 2433933153589شرکت طاهرگستر کاوهنوبرانمرکزی164

0763222540832222675خیابان 17 شهریور شمالی، بعد از پست مرکزی، نرسیده به سه راه مرادی، کدپستی 36779146161115علیرضا شرفبندرعباسهرمزگان165

0763423969734236022کمربندی، جنب کارخانه یخ سازی، کدپستی 344799113837امیر شریفیحاجی آبادهرمزگان166

0813450452734509758بلوار آیت اله بهاری، جنب بیمارستان، ایت اله بهاری، کدپستی 2816531858598علی اکبر پوروشبهارهمدان167

0813622325636226858بلوار آیت اله معصومی )جاده دمق(، فروشگاه امین اله خادمی، کدپستی 3226568133596امین اله خادمی عادلرزنهمدان168

0813372212033722230بلوار 45 متری، تعمیرگاه برادران خمیس آبادی، کدپستی 3136598119576یوسف خمیس ابادیفیروزانهمدان169

0813522866435423773جاده شیرین سو، سه راهی دستجردی، کدپستی 2206551134351امیر محمدیکبودرآهنگهمدان170
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0813229309132293139کمربندی بروجرد، همدان، فروشگاه هندی، کدپستی 1436571787351سیدرسول هندیمالیرهمدان171

0813323714233238596جاده بروجرد، مقابل سه راهی گل زرد، تعمیرگاه ایران تراکتور، کدپستی 2086591643388عزیزاله جهانیاننهاوندهمدان172

0813267238926723900کیلومتر 8 جاده مالیر، کدپستی 3116513673462علی صحراییهمدانهمدان173

0353724505037240480خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان معلم، سه راهی شهنه، کدپستی 1278917656378شرکت مجمر یزدیزدیزد174
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آدرس کارخانه:

تبریز، جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران.  

    صندوق پستی: 4687                  کدپستی: 5197815863

   تلفن: 29-04134255800               فکس: 04134245857 

دفتر تهران:

     کیلومتر 9٫5 جاده مخصوص کرج، روبروی شهاب خودرو،

               نبش خیابان نخ زرین                 کدپستی:  1389745411

تلفن:  2-02144513201                  فکس: 02144513203

 Iran Tractor Industrial Group
www.itmco.ir

info@itmco.ir


