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Az On traktorj6nak tfpusa:

Az On traktorj6nak alv6 zszdma:
Az On traktorj6nak motorsz6ma:

Az 6n traktorjdnak import6re:
Cime:
Telefons zhma:

Az On traktorj6nak forg almazoja:
Cfme:
Telefons zitma:

Interusz Kft.
2890 Tata, Szom6di ttt 7 .

(34)-382-983, 382-185

Tisztelt Vds6rl6, Uzemeltet6 !
:

A Vladimiri Traktorgy6r Sltal gydrtott konnyii univerzil kateg6ri6jir
traktorok 5-40 ha ftildtertilet teljes ellStisira alkalmasak. Nagyobb teriilettel
rende I kez o gazdasdgokban a traktorl 6pcs 6be i I I eszthet6k.

K6rjiik Ondket, hogy 6szrev6teleiket, tapasrtalataikat juttass6k el
hozzdnk, hogy a tovSbbi miiszaki fejlesztds folyamdn a gyirt6mii figyelembe
tudja venni azokat.

Munk6jukhoz sikeres iizemel6st kiv6nunk.

Interusz Kft.



BEVEZETES

A hasznilati utasites a traktor 0zemeltetesehcz ds karbantartdsiihoz szUkseges adatokat Cs informdci6kat tartalmazza.

Celja, hogy segitsen megismerni a traktor jellemz6it ds helyes iizemeltetesi m6dj6t. Az utasitesban megtal6lhatjuk a

mtiszakijellemzoket, tudnival6kat a traktor kezeldsdr6l, valamint a mindennapi ds az id6szakos karbantartAsokr6l.

Felhivjuk a figyelmdt az urasitAsban felsorolt biaons6gi szabiilyokra. Annak ellenere, hogy a traktor kidolgoz6sdndl sok

figyelmet forditottak a biztonsdgos uzemre, a balesetek csak akkor zdrhat6k ki nagy biztonsdggal, ha a traktor kezel6je

elfogadja ds betartja az Osszes e16vigy6zatoss6gi rendszabdlyt.

A gyArtott traktorok folyamatosan fejlesztes alatt 6llnak, ezdrtajelen utasitiisban feltilntetett adatok r6szben eltdrhetnek

az adott traktor nrtiszaki adatait6l.
Az utasittisban talalhat6 egyes berendezdsek nem szeria tartozdkok. Az ilyen berendezdsek k0l6n megrendeldsre

keriilnek sz6llit6sra.
Ha segitsdgre van szUksdge, kirddseivel forduljon a m6rkakeresked€s szakemberihez, ahol a traktort v6s6rolta. A

k6nnyebb azonosithat6s6g drdekdben ilyenkor mindig hivatkozzon a gy6r16si szdmokra.

Amennyiben alkatrdszcsere v6lna szi.iks6gessd rendkivtil fontos, hogy eredeti gydri YTZ alkatrdszeket haszn6ljon.

Rosszabb min6s6gti alkatrdsz beszereldse esetdn a gdp meghibisodhat. Javasoljuk, hogy pdtalkatr6szt csak hivatalos

VTZ m6rkakereskedot6l v6s6roljon.

I. PIKTOGRAMOK

l.l.A piktogramok hasznAlata
Az utasit6sban dltal6nosan haszn6latos piktogramokat alkalmaztunk.

az utasltdsban.

A pdld6ui ez a piktogram ebben az utasitiisban a fontos biaonsdgi informdci6kra utal. Kdrjiik' hogy

l\ kulonosen figyelmJsen otvassa el az igy megjelolt szoveget.

1.2. Az utasitdsban ta16lhat6 piktogramok
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2. ITOVIDiTESEK

BOM - teljesitnrdnylead6 tengely
KII - sebessdgvdlt6rntl
IIX - eloremenet
N - semleges
3X - hiitramenet
tlB - jobbforg|s (az 6ramurar6val megegyez6 irriny0)
JIB - balforgiis (az 6ramutat6val ellenietes ir6nyri)
KB - forgany0stengely
BblC - magasiilliis
CP - kdzdpall6s

3. BIZTONSAGI KOVETELMENYEK

HI43 - mdlydll6s
Mny - leng6karos kapcsol6-berendezds
3AM - fordulatszdm-cs6kkento iittdte I

BKJI - bekapcsolva
BbIKJI - kikapcsolva
3-tel
JI - ny6r
fHC - hidraul ikus ftiggeszt6rendszer
I.OPY - hidraulikus kormdnyorbit
BO3 - papir sztiroelem

A traktor 0zembe alritasa elott ismerkedjen meg az utasft6sban
biztonsdgi szab6lyokra.. A biaons6gi szabdiyok t.lj., ,ugy rdsileges
jelentheti a kezel6re es kihatiissal lehet a traktor dlettartamira. "

leirtakkal, kiil6n0s figyelmet forditva a
be nem tartasa komoly sdrUles veszdlydt

A traktor kezel6jdnek ruh6zata nem lehet annyira b6, 1696, vagy szakadt, hogy a traktor vagy a felfiiggesaett g6pmozg6- vagy fo196r6szei belekaphassanak.

? o,.::]ot..q.inditiisa el6tt ellen6rizze a sebessdgv6lt6mfi, hidraulika ds teljesitmdnylead6 tengely (TLT)r mtikddtet6-karjainak helyzetdt. Az osszes miiktldtei6 szervnek semleges helyzeiben kell lennie !A kipufog6gdzok dletveszelyes szdn-monoxidot tartalmaznak. Fiistm6rgez6ietterutese cetiauot a motort tilos zrirthelyis6gben jdratni ! A motor csak akkor indithat6 be zart helyisdgben, ha biaositott a migfelel6 szell6zds vagy akipufog6gdzok elvezerise.

Munkagdp felerneldse vagy leeresadse elott, valamint induldsn6l gy6z6djon meg arr6l, hogy a traktor es a munkag6pk0zeleben senki sem tart6zkodik.
A traktoron menet kdzben a keze16n kiviil senki sem tart6zkodhat, a szemelyszdllft6s tilos ! A traktorra vagy amunkag6pre menet kiizben fer- vagy reugrani tiros 6s dretvesz6ryes !

Mozg6 traktor fulkdjdbdl kiszdllni vagy' abba beszdllni tilos ds dletveszdlyes ! A traktor ir6nyir6sa csak a vezet6i.ildsb6l
vdgezhet6 !

(oi,,i*3xffiHfr#j:r,;,,.r,#*:ili 
karokat' eressze re a munkagdpetis h*zza be a r.gzrt6rdket

Ne tan6zkodjon a felernelt munkagdp mellett vagy alatt !A munkagdp karbantartiis6t csak al6bakol6s utdn lehetelvdgezni.

[ ----



A telicsitrndnylead6 tengely kardincsukl6jdnak be- vagy kikapcsoliisa el6tt v€gezze el a teljesitminylead6 tengellyel
mIk6dtetett munkagep karbantartiisdt is szab6lyozds6t.
A teljesitmdnylcad6 tengely ved6burkolata mindig legyen felszerelve.
I-la a teljesitmdnylead6 tcngelyt nem haszniiljuk. akkor a kimen6vdgere a vdd6sapkrit fel kell helyezni.
Lassitson lejtnrenctben, egyenetlen terepeken is kanyarokban. Lejtdn vdgzett munkindl keriilje az 6les fordultisokat.
KerUlje a talajkiveroddseket, drkokat ds egyib akaddlyokat, els6sorban lejt6kdn, mivel azok a traktor felborul6s6t
idizhetik elo.

Meredek lcjtnrenet el6tt kapcsolja be az als6 sebessigfokozatok egyikdt, hogy a traktor kormiinyozhat6 legyen
minim6lis fdkezds mellett. Tilos lejtmenetben bekapcsolt sebessdgfokozat ndlkiil haladni ! Meredek emelkedd el<itt
kapcsolja be az als6 fokozatok egyik6t, hogy menet kozben ne kelljen visszakapcsolni.

Ha a traktor mdly g6ddrbe futott be, a felborul6s elker0ldse cdljdb6l hdtramenetben hagyja el a gOdrOt, ami nagyobb
stabilit6st biztosit. igy j6rjon el meredek emelkedondl is.

Szakaddk vagy 6rok kiizeldben vigyizzon, mivel a traktor sflydt6l a part leomolhat, s ennek k6vetkeztdben a traktor
felborulhat.

Vasfiti sineken csak az arra kijelOlt helyen haladjon 6t.

K0ztiton a fdkpedrilokat kapcsolja Ossze, blokkolja (5.1. pont). Ha nagy sebessdgn6l Ossze nem kapcsolt ped6lokkal
fekea a traktor megfarolhat is felborulhat.

/11

Jeges ds sikos utakon iigyeljen ana, hogy megakad6lyozza a traktor megfaroliis6t, mivel ebben az esetben a traktor

koimdnyozhatatlannii ,Iiit. Na.grurol6in6l minimumra csokkentse a motgr fordulatszdmiit a sebessdgfokozat

kikapcsoldsa nelkUl, egyidejtileg a kormdnykereket a farolds ir6ny6ba forditsa el.

P6tkocsit csak szabv6nyos von6fejjel szabad vontatni !

A biztons6gi civ haszndlata minden esetben k6telezS !

tisztithatjuk. Az 6vet nem szabad vasalni' 6vni kell az

lett kitdve vagy megser[lt, ki kell cserdlni.

Tilos a ftllke biztons6gi vdzdnak javitiisa

szilardsdgdt ! Karbantartiisi vagy javitAsi

meghatdrozott esetek kivdte16vel.
A gurniabrotrcsok eloirl legnyorniis6t nem szabad ttlllepni (elol:

kdpcny perelne nregrepedhet, kiszakadhat.

Az elszennye26dOtt 6vet l6gy, lfigmentes szappanoldattal

kdzvetlen napsugarakt6l is. Ha az 0v kritikus terheldsnek

vagy 6talakit6sa (hegesztds, firris), miveI ez csOkkentheti a

munkiikat nem szabad mtik6do motor mellett v6gezni a kiil6n

1,4 bar, h6tul: l,l bar). Nagyobb nyomds eseten a

.lr1h..



Tilos hidraulikus olajvezctdket nyomiis alatt szdtkapcsolni, sz6tszcrerni !Hidraulikus olajvezetdkek[-l_l szdtkapcsoldsa elott gy-ozrldjdn nteg arr6l, hogy a nyom6s megszflnt (a hidrauiikus henger vezdrrokarjalEl ::1!|lr,:,oen van).-ilyomiisadas 
"etott 

gyozdlitin nreg arrot, trogy az cisszes otajvezetik megbizhat6anrrigzitesre keriilt.
A nagynyomiison kilovellt folyadek megsebesitheti a b6r0nket, cs komoly scriildst okozhat. Folyaddk okozta, vagye_gisi seb esetdn azonnal forduljunk orvoshoz.
Ugyeljen arra, hogy a b6rre uugy uruhdra ne keriilj0n elektrolit, mivel az dgdsi sebeket okoz is t6nkre teszi a ruhazatot.Az akkumuldtorok ds villamos vezetikek karb'antartiisa el6tt kapcsotia le az dramtalanit6t, nehogy r.vidzdrlatkeletkezzen.
Az akkumuliitor robban6sveszdlyes giizt termel. Karbantartiisa kozben nyilt l6ng haszn6lata tilos !A ttizeserek megel6zdse cilj6b6l:
- ne haszndljon nyilt Lingot azUzemanyag kezel6s6ndl;
- iigyeljen arra, hogy szalma, szdna vagy m6s gyrildkony anyag ne kertiljon fel a kipufog6 gyrijtocsore dshangtompit6ra;

- nem szabad egd vagy nem sokkal ezel6ft elegett szalmiira rdfutni, valamint ne dolgozzon olyan helyen, ahol atraktort kdnnyen eldrheti tizvagy parAzs.

4. MUSZAKI JELLEMZoK

4. l. Altaldnos tudnivat6k

A T30-69' vTZ-2027, vTZ'2032, VTZ-2032A, VTZ'2048A, VTZ-2048AS tfpust traktorok kcinnyti univerz6lis,kerekes traktorok' Szeles kdrben alkalmazhat6k a *.r'ogurLaguun alapoz6 talaj-el6k6szftdsre, vetdsre,zdldsdgiiltetdsre, vetenlenygondoziisra, zdldsdg- ds kerti novdnyek"sorkdzmfivelesdre, sz6na betakaritiisdra stb., tovdbb,telepi gdpek nriikddtetdsere, valamint szrillitrisi rakod6si, riJdpird ds egydb munkiik 
"L"Jg;eor. 

ir.A traktorok egymiis kozott egysdgesitettek, az alkatrdszek jetnt<1s rdsJe csereszabatos.
A jobb es bal oldaliit az eloremenethez viszonyi tva hatAroizuk meg.
A traktor tipusa es szdrna a bal oldalon elhelvizett tdbl6n, mig a mitor sziima a jobb oldalon taliilhat6.A traktoron hiitsd hidraulikus felfuggesztorendszer van. P6tkocsi vontat6s6ra a traktor von6fejjel ldthat6 el.A traktorok feldpitese lehet6ve teszi az elsti es hiits6 kerdknyoria, megvartoztatasrit kiiltinboz6 sork.zt6volsd-etkulttrak miivelesdndl.
Lehetoseg van megv6ltoztatni a T30-69, vrz-2027, vrz-2032 tipusf traktorok magassiigiit is mriveldsi hasmagassiigiitabbol a celbol' hogy a traktor szabadon nrozoghasson u n6"d;i;;;k ftrldrt, uuti*inti faiiqak alatt vagy alacsonynrennyezetri helyisegben.
A hosszanri stabilitas n6veldse celjrib6l a trakror orrrin p6tsrilyokat helyeztek el.A biztorrsdsi traktorfiilke megfele16 munkaleltiteleket biztisit minien dvszakban ds kul6nbozo 6ghajlati viszonyokkc'zott' valanrint biztosit;a a kezel<i biztonsisiit a traktor felboruliisa eset6n. A ftilke fiito- es szell<izci berendezdssel vanelliitva' A liilke bal es jobb oldaldn kiils6 visizapillant6 t0kr6k vannak felszerelve.
A traktor villantos berc'ndezdsei egyvezetikcs egyeniiramtak, a miisodik vezetek a traktor f6mreszci.A Ti0-69. V'l'Z-2021 tipusti traktorokrol elteroen a YTZ-2032, vrz-2032A, VTZ-204gA, VTZ-204gAS tipusulraktorok tcngclykapcsol6ja liiggetlen teljesirnrerryleado tcngelymeghajtiissal kesz1l. valarnint orbitdliskorrninybcrendczes kerOlt beipitdsre szabrilyoihato d6iessztigti korildnyt<eie[t.t. e..n [iutir a yrZ-2032A, vrz-2048A' v1'z-2048AS tiptrst traktoroknil az- c'lsri hid haitott iivitelii. a bekapcsolisa autonratikusan t.rtinik a hdtsokcrckck ttlcscsitsziisa csc'ltitl. A v'rZ-2048AS traktor szinironiziilt sebessegviilt6val szerelt.



4.2. A traktorok f6 adatai

A traktor kereszt ir6nyf statikus stabilitasi szdge Uzemi t6meg, minim6lis nyomt6g ds magasdll6s esetdn, legal6bb: 25"

Tipus T30-69 vTZ-2027 vTZ-2032 vrz-2032A Y'tz-2048A VTZ-2O48AS

Trimes. ke 2000 2020 2390 2440 2600 2800

Tengelytdv,.a". mm 1775 t775 177 5 I 800 2086 2235

Hossz0siig,,b", mm 3r80 3 180 3180 3320 3461 3610

Szdlessdg ..c". mm r 575 t672 t672 1862 1862 1862

Nvomtiiv..d". mm
- az els6 kerekekn6l 1200-1400 t224-t424 t224-1424 1322-1522 1322-1522 1322-1522
- a h6ts6 kerekekndl I 100-1500 l2 l0- 1484 l2l0-1484 l2l0-1484 l2l0-1484 l2l0-r484
Magassdg,,H" ,mm 2577 2540 2540 2540 2540 2540

Hasma.qassiig, mm 385-525 3 85-525 385-525 510 510 510

Legkisebb szabad magass6g,
mm

300 300 300 345 345 345

Legkisebb forduldsi sug6r a

belso kerdk fdkezdse esetdn

-R", ffi

3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5

Maxim6lis emelked6 6s

leit6sztigek, fok
20 20 20 20 20 20

Giizl6rndlysde. m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Scbess6g
fokozat

Menctsebess6g,
km/h

Von6er6, N (kp)

el6re h6tra T30-69, VTZ-2027 vT2-2032 vTZ-2032A vTZ-2048A
I 5,39 5,39 8000 (800) I 1480 fl I48) r3860 fl386) 20980 (2098)
2 7,93 7,93 7s60 (7s6\ 8740 (874\ 9270 (927\ r4100 (r410)
3 8,80 8,80 6300 (630) 7830 (783) 83r0(831) 12660 0266\
4 12,95 12,95 37s0 (375) s200 (s20) s5r0(551) 84s0 (84s)
5 t6,2t 16,21 2470 (247) 4080 (408) 4310 (431 6660 (666\
6 21,47 21.47 r000 (l00) 2640 Q64\ 2790 Q79\ 4370 (437)

I.terep 1,52 TILOS 8000 (800) 8000 (800) 8000 (800) 8000 rR00)
II.teren 2,24 TILOS 8000 (800) 8000 (800) 8000 (800) 8000 (800)

Sz6mitott menetsebessdgek ds von6e16k

Sebess6g
fokozat

Menetsebess69,
km/h

Von6er6, N (kp)
vTz-204gAS

el6re hdtra el6remenet h6tramenet
I 2,fi 3,26 24700 (2470'l 24700 (2470)
2 2,61 4.03 24700 (2470\ 24700 (2470\
J 3,44 5.03 24700 (2470\ 20270 (2027)
4 4,21 6,49 24610 (2461) 16440 (1644\
5 490 7.56 21660 (2166\ 13710 /L37t\
6 6.06 9,35 t7420 (1742\ 10990 0099)
7 6,75 1) )7 15990 (r599) 8240 (824\
R 7,97 r 5,06 13130 (1313) 6620 (662\
9 835 12830 fi283)
l0 9:77 10620 (1062)
lt 0.98 9640 (964\
t2 3,46 7770 (777)
l3 5,66 6600 (660)
t4 8,37 5240 (524\
15 )t 47 ?870 r?R7)
l6 24.22 3030 (303)

4.3. Er6itvitel

Tengelykapcsol6
- T30-69, VTZ-2027
- YTZ-2032, YTZ-2032A, V TZ_2048 A, VTZ_2048AS

Sebessdgviilt6mii
Telj esitmdnyleado tengely:
tipusa:

A terepsebess6gek kapcsoldsakor mindk6t tengelykapcsol6 ped6lt ki kell nyomni !
Szigorrian tilos a terepsebess6geket azirinyv6lt6,,hitra" dilfslban kapcsolni t
Terepfokozatban a von6er6 nem haladhatja meg a g000 N (g00 kp) 6rt6ket !

- T30-69, YTZ-2027 fiigg6
- VTZ-2032,VT2-2032A,VTZ-2O4BA, VTZ-2048AS fi.iggetlen
fo rd u latszima a forgattyristenge ly nev leges fordu latszima me I lett, m in- 

l

-T30-69, VTZ-2027,VT2-2o32,yTZ-2o32A,VTZ_2048A 540

c*a

szAraz, egyt6rcsiis, 6lland6an kapcsolt
szAraz, egytdrcses, 6l land6an kapcsolt,
a teljesitmdnylead6 tengelyr miikOdter6
p6ft6rcsdval
mechanikus, i16nyv6lt6s

540-750- I 000
? 7-? {_<,
35 - 6 borda (vagy 2l - csak VTZ-2048AS)
az 6ramutat6 jlrlsdval megegyez6

- VTZ-2O48AS
jdrkerekardnyos fordu latszdm, ford./m
a tengely,vdg 6trn6rdje, nrm ds bordasziim
forg6sirdny a traktor menetirdny6ban ndzve

A YTZ-2048AS traktor teljesitmdnylead6 tengelye gy6ri kivitelben 540 min-r fordulatszdmra van bedllitva.
A 750 ds 1000 min'r fordulatszdmokat kizdr6la g 50 o/o-nAl kisebb terheldssel megengedett haszn6lni !

>



4.4. Motorok

4.5. Fut6mii

Felepitds:
- T30-69, VTZ-2027 , VTZ-2032 elol: kormdnyzott kerekek, h6tul hajton kerekek
- YTZ-2032A,VT2-2048A,VT2-2048AS el6l: kormdnyzott- ds hajtott kerekek, hdtul: hajtott kerekek
Gumiabroncs mdretek
- az elso kerekekndl:

T30-69, YTZ-2027,VT2-2032 6,5-16"
VTZ-2032A,VT2-2048A 8,3-20"
VTZ-2048AS 11,2-20"

- a hdts6 kerekekndl:
T30-69,Y1'Z-2027,VT2-2032 ll,2-28" vagy 12,4-28"
VTZ-2032A,VT2-2048A ll,2-28 vagy 12,4-28"
VTZ-2048AS t4,9-28"

Fdkek:
- ldbfdk szdraz tdrcsafdk, a kerekekre hat6 ped6lblokkoldssal
- kdzifdk a ldbfdkre hat Cs befdkezett dllapotban r6gzitheto
Korm6nyberendezds:
- T30-69, V1-Z-202'7 dtintdtt korrndnyoszlop csiga6ttitellel
-VTZ-2032,VT2-2032A,VT2-2048A, VTZ-2048AS hidraulikus orbit rendszcrti korm6nybcrendczds

dlllthat6 d6lCsszdgti korm6nykerdkkel

Traktor vTZ-2027 T30-69, VTL2032,
vrz-2032A

vTZ-2048A,
vTz-2048AS

'f ipusicl6les D-t20 D-t20 D-r30
Tipus soros hengerelrendezdsfi ,

ndgyUtemii, kdzvetlen
beporlaszt6sri dizelmotor

soros hengerelrendezdsti,
ndgy0temii, kdzvetlen

beporlaszt6sri dizelmotor

soros hengerelrendezdsii,
ndgyUtenrii, kdzvetlen

beporlaszt6s0 dizel motor
Hengerek sz6ma 2 2 3

Ldkettdrfosat, I 2,08 2,08 3.12
Maximdlis teljesitmdny,
kw (LE)

22,s (30) 26,5 (36) 3e (s3)

Fajlagos Uzemanyag-
fogyasztds Uzemi
teljesitmdny esetdn, g/kWh
(s/LEh)

242 (178) 245 (r80) 25r (r85)

A forgattyristengely 0zemi
ford u I ats z6 m -ta ft o m an ya,

min'l

900- I 900 900-2 r 00 900-2 I 00

A forgattyristengely
ndvleges fordulatszdma,
min-l

I 800130 2000130 2000130

A forgattytistengely
minim6lis
stabil fordulatsz6ma
Uresi6ratban. min-l

800 800 800

Gvtiit6si sorrend l-2-0-0 t-2-0-0 l-3-2
A forgattyristengely
fo196si16nya
(ha a traktor halad6si
irdny6val szemben ndzziik)

az 6ramutat6 j6r6sdval
megegyezo

az 6ramutat6 jdrds6val

megegyezo
az 6ramutat6 j6r6sdval

megegyez6

Hengerfurat ds

dusattvtl0ket. mm
I 05xl 20 l05xl20 l05xl20

Srirftesi viszony I6,5: I 16.5: I 16.5: I
Uzemanvas-szivattvri egydugatwfs esydusawIs egydugattyris
Leveg6szii16 fajs0lykUl6nbdzeti

olaifiird6s
fajstlykiil0nb0zeti

olaifiird6s
fajsflykUl0nb6zeti

olaiftird6s
Kendsi rendszer kombindlt: nyom6- ds

sz616olajoz6s, papfr
szrir6elem ds olajhrit6

alkalmazds6val

kombindlt: nyom6- 6s

sz616olajozas, papir
szii16elem ds'olajhrit6

alkalmazds6val

kombiniilt: nyom6- ds

sz6r6olajozas, papir
sztir6elem ds olajhrito

alkalmaz6s6val
Htitds kdnvszer levee6hiitds k6nyszer levee6hiitds k€nyszer levee6hritCs
Motorindit6s villamos 6nindit6val villamos 6nindft6val villamos 6nindit6val

I

I

lr

ll

lll



4.6. I{idraulikus fii ggesztciszcrkezet

f ipusa
Uzemi nyom6s, Mpa (kp/cm2)
Maximdlis nyomiis, Mpa (kp/cm2)
Teherbirds, kp
Szivatty(r
A gyorskapcsolo ntiretei, mm

A csatlakozo csuklok meretei dxl, ntnr:
- a fels6 ftiggesztcikamdl
- az als6 ftiggesztdkarnal

4.7. Villamos berendez6sek

Vezetdkrendszer
N6vleges fesz0ltseg, V
Akkumuliitor:
- fesziiltsdge, V
- mennyisdge
- kapacit6sa, Ah
Generiitor:
- ndvleges fesziiltsdge, V
-.ndvleges teljesftmenye, W
Onindit6:
- ndvleges fesziilts6g, V
- ndvleges reljesitmeny, kW (LE)

5. KEZEL0SZERVEK ES MUSZEREK

5.1. Kezel6szervek

osztott-egysegesitett, fiiggetlen szivattyrlhajtiissal
14,0 (140)
17 ,s (t7 s)
s00 (VTZ-2048AS _ 1000)
fogaskerekes, HU- I 0B-3-JI

25,5x51
28,5x3 8

egyvezetdkes, az akkumuliitorok
t2

negativ p6lusa testelt

t2
3 (4,1)

t2
I
90

l4
I 000
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T30-69 traktor
I . Kormdnykerdk 2. F6henger mrik6dteto kar 3. Elosa6henger mfik0dtet6 kar 4. Kdzifdk-kar nyom6gombja 5. Kezif6k.

kar 6. Gazpeddl 7. Kdzig6z-kar 8. Teljesitmdnylead6 tengely miik0dtet6 karja 9. Fekpeddl blokko16 kapocs 10. Jobb
fdkpeddl I l. Bal fdkped6l 12. Sebess6gv6lt6kar 13. Differencirilz6r-ped6l 14. Ir6nyv6lt6 kar 15. Tengelykapcsol6-ped6l

16. Teljesitmdnyleadd tengelykapcso16 ped6l 17. Hidraulikus von6horog nyit6rridj6nak gyririije. I 8. Dekompresszor
vezdrlorId

\
YT 2-2027 . 20i2. 2032A. 20484 traktorok

l. nt)lakt0rl6 2. Korlriin1.kc1lk -i. I.'ohcngcr rutikdrjtctd kar 4. Elosz.ttihcnger nriikddtcto kar 5. Ftitcs szabalyozo

(r. l:iitovcrrtilaror kapcsoki 7. Frirdrcst t. xcziglz-kar 9. Tcliesitmcnylcado tengcly nrtikddteto karja 10. Keziltk-kar

ll. Gizpcclii ll. Jobtr lckpr.dril li. Bal tdkpcdal 14. Dckonrprcssz-orvcz-irlorird 15. Sebcssdgvilt6kar

l(r. Dillcrcnciilz_ilr-pccliil 17. lriinyvilrri kar lti. tilis 19.'l'errgclykapcsolti-pedal 20. l-lidraulikus vontihorog

rrr.irtirt'rd.iii..k gy(irfiic 21. 'l'clic'sirru,.inl lcatlti tcrtgcly'kapcsolo pcdlil 23. Korntinyoszlop ctnc16 kar (pcdril)

i
I
I
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VTZ-2048AS traktor
l. Ablaktdrl6 2. Korm6nykerdk 3. F6henger miikddtet6 kar 4.,5 Eloszt6hengerek mfik6dtet6 karjai

6. Uzemi sebess6gek v6lt6karja 7. Als6 6s fels6 sebessdgek v6lasa6karji8. Ftitds szabillyozi
9. Fiit6test 10. Ftit6ventildtor kapcsol6 I l. DifferenciillzAr-kar 12.K6zig6z-kar 13. Hidraulikus fi.iggesa6szerkezet
stabiliz6l6 kar 14. GilzpedLl 15. Jobb fekped6l 16. Bal fekped6l 17. Dekompresszor vezdrl6rud 18. korm6nyoszlop

emel6 kar (peddl) 19. Teljesitminylead6 tengelykapcsol6 peddl 20. Tengelykapcsol6-ped6l 2 I . Hidraulikus vonOhoiog
nyit6rudj 6nak karja 22. Kdzifek-kar 2 3 . Telj esitmdnylead6 tengely miik0dtet6 karj a

Forduliishoz a korm6nykereket forditsuk a sziiksdges ir6nyba. A traktor haladrlsi ir6nya megegyezik a korm6nykerdk
elfordit6s6nak i16nydval.

A tengelykapcsoldt a tengelykapcsol6-ped6l lenyomds6va[ oldjuk ki. A ped6l felengeddse
hat6s6ra visszadll kiindul6 helyzetbe egyidejfi leg bekapcsolva a tengelykapcsol6t.
A teljesitmdnylead6 tengelykapcsol6t ped6l lenyomds6val mtikodtetji.ik. A bekapcsol6s a
helyzetdbe visszater6 ped6l segitsdgdvel tdrtdnik.

ut6n a ped6l egy rug6

ru96 hat6siira kiinduld

A sebessegfokozatok, felezo fokozatok, ir6nyv6lt6s be-, 6t- ds kikapcsol6sa csak teljesen kinyomott
tengelykapcso16 ped6l mellett lehetsdges ds megengedett. A terepfokozatok kapcsolis6hoz mindk6t
tengelykapcsol6 ped6lt egyszerre kell kinyomni ! A terepfokozatokat kizirllag iz ir6nyviilt6 ,,el6re"
6lLisdban szabad hasznflni !

A T30-69, VTZ-2027,2032,2032A,2048A traktorokndl hiirom tizemi ds egy fordulatszam-cs6kkent6 terep fokozat
van' azonban a sebess6gvdlt6mtibe szerelt kdtfokozat0 felezb a fokozatok szam6t megkett6zi (p6ros ds p6ratlan
fokozatok). Ezd,rla fokozat bekapcsoldsa elott kapcsoljuk dt a sebessdgv6lt6mrivet a kello felez6fokozatra.
A VTZ'2048AS traktorn6l ndgy 0zemi fokozat van, azonban a fordulatszdm cs6kkent6 ds n6velo fokozatok meglete
miatt ezek megnegyszerezodnek el<iremenetben 6s megketszerezbdnek hiitramenetben. Ezirl a fokozat bekapcsJlAsa
elott kapcsoliuk 6t a sebessegvdlt6mrivet a kel16 als6 vagy fels6 fokozatra.

A felcz6fokozat dtkapcsoldsa celjdb6l a sebessCgviilt6 kart mozditsuk et6re Cs oldalra Ek6zben a kar nem r6gz6dik,
hanent szabadon bedllithat6 semleges (kdzCps6) helyzetbe, bekapcsolva hagyva a fokozatot (a felez6szerkezet nem
kapcsol ki, csak dtkapcsol). Ezut6n ugyanannak a karnak azAtAllitAsAval kozdpirelyzetben vagy h6ts6 helyzetben oldalra
bekapcsoljuk a sztiksdges sebessdgfokozatot. Ha a felezbt nem kell 6tkapcsolni, ut to1. 

"rutiu 
kel16 sebessdgfokozatot

kapcsoljuk be.
A sebessCgfokozatot a kar ktizeps6 (semleges) helyzetbe torteno iithelyezdsCvel kapcsoljuk ki.
Az ir6nyv6lt6 kar ehnozditisdval jobbra vagy balra a h6tra-, illetve az el<iremenetei kapcsoljuk be.

2

3

,4

5
6
7
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A teljesitmirrylead6 tengely mtikddteto kar hdtrahtzdsakor bekapcsol a teljesltminylead6 tengely, el6retoldsakor pedig

kikapcsol.
A traktor hiitsd kerckeit a jobb ds bal peddlokkal 6s a kdzifdk-karral fekezz0k le. A jobboldali peddl lenyontiisakor a

jobb fdket. a baloldali peddl lenyomiisakor pedig a bal fdket miikOdtetj0k. A blokkol6 kapocs segitsig€vel
dsszekapcsolhatjuk a peddlokat, s igy a fekek egyszerre ldpnek miik0ddsbe. A fdkek kioldanak, amikor megsztinik a

pediilok lenyorndsa, ekkor a rug6k vissza6llitj6k a ped6lokat eredeti helyzet0kbe.

,^,,,....\ A kizifdk-kar 0tkrizdsig t6rtdn6 megh0zisa miik6ddsbe hozta a fekeket, ek0zben a kar automatikusan
(( p )) rdgzit6dik fdkez6helyzetben. A kdzif6k olddsa cdljdb6l egy kiss6 hrizzuk meg a kart, nyomjuk le a vdg6n

\\-// talalhat6 gombot es 0tk6z6sig toljuk a kart el6re. Minden fdkezdsndl felgyulladnak a fdkldmpdk, a kdzifdk
mrik6dtetdsdt pedig a rntiszerfalon elhelyezen ellenorzo ldmpa kigyulladdsa jelzi.

A motor forgattyristengelydnek fordulatsziimAt a gilzkar 6s a g6zped6l segitsegdvel v6ltoztatjuk meg. A kar
el6retoldsakor a motor fordulatsz6ma n6, hiitrah[rz6sakor pedig cs6kken, ha pedig a kart Utk0zesig hrizzuk meg, az

iizemanyag adagoliisa megsziinik, 6s a motor ledll. A gAzpedbl lenyomisakor a fordulatsz6m nOvekszik. A peddlra hat6
er6 megsziintetdsdvel a rug6 visszadllida aa a kiindul6 helyzetbe, a fordulatszam ekcizben csOkken 6s a giizkar
helyzetet6lfugg.

-
^l-
I il I R Oetompresszort a miik0dtet6 rrld meghtizdsdval kapcsoljuk be. (Az dg6terek 6sszek0t6dnek a ldgkOrrel). A

I ))) | rrld el6retoliisdval a dekompresszoft kikapcsoljuk.

2 \_ A differenci6lzdrat a ped6l lenyom6s6val mtikddtetjtik, amikor cs0szik az egyik hajt6ker6k, valamint a traktor

$)(E egyenes vonal0 mozg6s6ndl. A zilrszerkezet bekapcsolilsa el6tt kapcsoljuk ki a tengelykapcsol6t. A ped6l

\-Z felenged€se utan az visszatdr kiindul6 helyzetdbe a rug6 hat6sdra, ds a ziirszerkezet kiold.
A f6- ds eloszt6hengerek mfik6dtetdse karokkal tt rtdnik. A kar mflk6dtet6se azonos.

A karok ndgy helyzetbe 6tlithat6k: I - emelds; II - semleges; III - leereszt6s; IV - 0sz6helyzet.

Amikor a kart az I. helyzetbe 6llitjuk 6t, a fiiggeszt6 berendezds felemeli a fiiggesaet munkaeszkdzt. Az emel6s

befejezese utdn a rendszerben megnovekedett nyomiis visszahirzza a kart a II. semleges helyzetbe.

A ll. semleges karhelyzetben a fiiggesztett munkaeszkdz a be6llitott helyzetben r0gzit6dik.

A IIl. helyietben a fiiggesa6 birendezds leereszti a munkaeszk6zt. Leeresztes uten a rendszerben megn6vekedett

nyomds visszaillida a kart a II. helyzetbe.
A kar IV. helyzeteben a berendez6s szabadon mozoghat, ebben a helyzetben a fiiggesaett berendezes kdveti a talaj

egyenerlensegeit. A IV. helyzetbol bdrmilyen mdsikba a kart kdzzel 6llithatjuk AL Az I. 6s III' helyzetekb6l a II.
helyzetbe a kart kezzel dllitjuk 6t,ha az automatika nem mtikOdik.
Az eloszt6henger dugatryriitAjanak helyzete a hidraulikus t0ml6k csatlakoz6si helyetol, azaz a kiv6nt feladatt6l ftigg'

Ha a roml6vdgeket iithelyezzilk, a dugany0r0d ellenkez6 irdnyban mrikddik, igy pelddul leeresztds helyett ernelist

vigez. Ezt ne feledjtik, amikor az eloszt6hengert meghat6rozott miiveletre 6lliduk be.

I{a a traktor hidraulikus von6horoggal vagy gyorskapcsol6val van elliitva, akkor a horognyit6st vagy a kapcsol6kilincs

kioldasdt a huzal nreghiz6s6val vdgezztik a kiold6 gytinindl fogva. A horogzdr ds a kilincs visszatdr kiinduld helyzetdbe

a gyrirti elengedese ut6n a rug6 hat6s6ra.

A hidraulikus fellii_q-qesztorendszer szivattyrijat nem csak 6ll6 ntotor mellett, hanem kis fordulatszdmon is

bckapcsolhatjuk a 20 kart az 6ramutato jdrdsival ellent6tes iriinyban forditva. ilyenkor a l9 karfejt elozetesen felfeld

lrirzzuk nrcg. A kar[e.l visszacngeddse lerogziti a kart bekapcsolt helyzetben. A szivattyu kikapcsol6siit forditott

sorrcndben v€gezztik.

A T30-69 rrakroron a nrotorh6zreto elore nyithat6 fc'l az oldalt tal6lhat6 rdgzit6kapcsok olddsa utiin. A VTZ-2027 , VTZ-

2032.YTZ-20j2A. VTZ-2048A. VTZ-2048AS rraktorokon a motorhiizteto bales jobboldali burkolata vehctci Ie azorr-
rcrszne I talii I hato rogzitokapcsok e I tbrditiisa utin.

rd
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5.2. Mtiszerek

T30-69 traktor mtiszere i

l. Olajhomer6 2. Nyomdsmer6 3. Fordulatsz6m- is sebessdgmdrb 4. Ozemanyagszint-jelz6 5. Kapcsol6zir 6.
Ampermeter 7. Orszdgritids tompitott fdnysz6r6 kapcsol6 8. Ir6nyjelzri kapcso16 g. AatsO munkalampa kapcso16 10. A

mfiszerfal-vildgitas, helyzedelzo ldmprik ds els6 fdnysz6r6k kapcsol6ja I l. A szdlvdd6-mos6berendezds
kapcsologombja 12. Kiirtgomb 13. Testkapcsol6-ellen6rz6l6mpa 14. lzzit6gyertyitk ellenorz6 l6mpdja 15. A r6gzitof6k

visszajelz6 ldmp6ja 16. Az irrinyjelzok visszajelz6 ldmprija 17. Azorsziigriti feny visszajelz| l6mpdja 
-

1716 15 r( 8 76 5 ( 321

r Forduratsziim-es,.0.,y,:f,-n'.:'J i,'=il1Jt -!;rl!lJl il'rTl-'"ffiiJ?tl&T::,;ak es .nindit o) 4 tzzitasellenorzo ldmprija 5. Ablakmos6 jelcilese 6. Kdzifekellenorzoliimpa 7. Testkapiiolo ds gen.riito, m(ikrjdds(akkumuldtor tdltes) ellenrirz<i 16rnpdja 8. Ablakmos6 elektromos motorjanak kapcsol6ja 9. Uzenranvagszint-jelzd I0.olajnyomds kijelzo ll. olajhcinrerseklet kijelzo 12. Helyzetjelzo es mtiszerfal vildgitas kapcsol6ja 13. p6tkocsi

?lJ:::: f io::]*l?,:i','fij'li:"i1:ll1d:,'llllllr ::",?:r1, r,5 Fdnvsz6ro ,rssza.ierzo Loi ua,,o -(rizemi) rampakapcsolo l7' Onindito rele 18. Mfiszerfal vikigitris lg.lrinyielzl, to,niitott viligftas 
", tenyr.oli:*ffi1l|il113q kapcsoloja 20. Toltds [ij.t.o (e-mer<i) 2l'. Lev-e-e6nyonris kijelzoje

Az elonrelegltett motorban az olaj optim6lis hSnrdrsdkletdt 40-120 oc tartonrdnyon beliil kell tartani. Azolajlrrinrcrci nruratojiinak ncrn szabad tulhaladnia a 12O-as drtdket.

A nlcles ntotor olajnl'onriisinak ncrvleges fordulatsziinr nrcllett 0, 15-0,i5 Mpa (1.5-3,5 kplcnrr) ertekiincklenrlie' A lnotor llliikcidctse kdzben a nvotniistndro rnutatoja rrivid id6rc. kilcnglrct az cl(iirt nyonriison
pet ltliiu l lr idcg rrrorornir l vagv nr i n i nriil is siab i l lbrdu latszinron.

kcl I
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Ugyeljiink arra, hogy soha ne haszniiljuk t'el az Osszes tizcnranyagot. Altitsuk Ie a motort, miel6tt az Ozemanyags

jelzo ures tartalyt jelez. Ellenkezo esetben a iizemanyag-elliit6 rendszerbe leveg6 juthat be, ami megneheziti a mr

0jbr5li beinditdsiit. A jelz<imriszeren az osztrisok %-tartdlyonkdnt vannak elhelyezve.

Az ilzenranyagszintcr a tartily t0lt6nyil6siinak fedele alatt lev6 l8 mdr6pilca segitsCgdvel is megdllap(thatjuk.

A fordulatsziirl- ds sebcssdgmdro fels6 felen ldv6 l9 ktilso skdlaoszt6sok 100-zal szorozva a motor fordulatszd

nrurarjdk. A 20 vonal a nevlcges fordulatsziimot jelzi. Az als6 rdsz2l bels6 skrildja 100-zal szorozva az er6le

tenge ly fordu latsziimdt nrutatja.

A fordulatszdm- ds sebessdgmer6 fels6 rdszdn helyezkednek el a 22,23,24,25, 26 is 27 sk6l6k, amelyek a tra

sebessegdt mutatjAk az L,2.,3., 4., 5., illetve 6. sebessdgfokozatokon.

A fordulatsz6m- ds sebessigmdr6 als6 feldben a 28 Uzem6ra sz6ml6l6 van elhelyezve, amely jelzi a motor mtikti

idej6t 6rdban a forgattyirstengely ndvleges fordulatszdma meIlen.

Az i.izemanyagszint, olajhomersdklet is fordulatsziinr- es sebessegm6ro ntriszerek nregviligitottak, az elso fdnyszorr

helyzetjelzo lampak bekapcsolt 6llapotaban.
A,,test" kapcsoloval kapcsolhatjuk be- es ki az akkunruliitor testet, bekapcsoliiskor kigyullad a nttiszerfalon

ellenorz6 lirrrpa. az ampernrdter mutatoja pedig balra mozdul el, jelezve az akkunruliitor kis0t6set. A tttotor beind
utdn az amperrndter nrutatoja jobbra mozdul el. jelezve az akkuntuldtor t0ltesit. az ellenorzo liinrpa pedig kialszi
ldnrpa akkor is kigyullad. ha nregszakad vagy errisen cs(rszik a ventiliitor (generiitor) hajtdszija. Az akkumu
tbltoltoddse utin a nrutato k6zdplrelyzetbcn all nreg (a 0-in).
Az 6nindito kapcsolozar-kulcsa hirorn helyzetbe allithato. Anrikor a kulcsot az oranrutato jarisival rnegegyezo ird
45'-kal eltbrditjuk cts bcalliduk az l. helyzetbe. nriikddisbe jdnnek az izzit6gyerrydk is egyidejrileg kigyulla
cllenorzo liirrrpa. l"la a kulcsot toviibb fordiquk nrig 45'-kal a ll. helyzetbe. az 6nindit6 bc'kapcsol is az ellenorzo li
kialszik.
Az iinirrditti csak akkor kapcsolhato be, ha az iriinyviilto kar tires'dllisban van. 

=A "0" kiirrdulti hclr,zctbe i kul.. a rug6 hatiisiira tr-ir vissza. =1D70 )ooi
A lrclyzctlclz6 liirrrpikat. a rrr[iszcrlhl nrcgvilagitisat
lcrrvsztirok bckapcsollrsl a vdlttikapcsolti helyzctitol
hclvzctcbr.'rr bckapcsol a lornpitott vagv az orszigitti
vissza.ielzo liirrrpa.

rrs az elso ldrryszorokat kiilon kapcsolokkal nrrikddtctltet-;ti
tiigg. KOzttphe'ly'zctbcn az clsri ldnvsz(lrok kikapcsoltak. S,

ltny. Az orsz.iig(rti le ny bckapcsolisival cgf idc'ifileg kigvul

2]

Az iri'rrrv'jclz(i karrtl l iobb vagy bal iranv.lclz-okct kapcsol.juk trc. ck(izbcn kigytrllad a villoq(i llrryii vissz.aiclzti larrr

'.t t ',.l 
t 
' ' ' r'..1? 4 '.



5.3. A traktorkezel6 munkahelye

A kormiinyterdk fiigg6leges irdnyri elmozditiisa cdljrib6l az 6ramutat6 jrirdsiival ellentdtes kdt-h6rom fordulaualcsavarjuk ki az I szorit6t, rillitsuk be a kormiinykereket kel16 helyzetue, mi;a biztositsuk Ie a szorit6 megforditds6valellenkez6 irdnyban.

A 2 ped6l lenyomiisakor a kormiinyoszlopot a kormiinykerdkkel egyiitt eltolhatjuk, hogy kinyelmesen ki- vagybeszallhassunk a fiilkdbe, ezen kivul a kormdnykerekei megfelel6en megdrinthetjuk. A ped6l elenged.se ut6n akorm6nyoszlop a megfelel6 fokozatban r6gzit6dik.

Az tiles be6llitasat a keze16 tomegdnek megfelelden a 3_csavar segitsdgivel vegezzi.ik. A karnak az 6ramutat6 jrlr6srivalmegegyez6 iriinyti forgatdsa csokkenti az ulds kemdnysdgct, az 6.imutitorur .rT.niJi.;l;6;r; f;rgatiisa pedig n6veli. Atdmeg szerinti uldsszabiilyozdsndl nem csak a traktorkeiel6 tomegdt vegyiik figyelenrbe. hanem az [tviszonyotat is.Rossz ritviszonyok esetdn az i.ilds kemdnysdgdt csOkkentstik.
A traktor hossTanti sikjdban vizszintesen a, uldst a kezel6 magass6g6t6l fliggoen 6llithatjuk a 6 kar felh[z6s6val.A 4 hdttarnla d6lesdt a tdmla el6re, illetve hdtra mozgatasavat szi'uatyoriut be. El6z6leg hfrzzuk a trlmldt kattaniisigel6re, majd 6llitsuk be a sz0kseges drildsszOget.
Hossziranyban az iilest a kezel<i ma-qass6-aiit6l ftiggden az aliibbiak szerint mozgatjuk: csavarjuk ki a 2 csavart dsvegyiik ki az iilest. Lazftsuk nleg a kdt I csavart es 6llitsuk be az itrist megrlteiri helyzetbe. Hirzzuk nreg az Icsavarokat, tegyaik vissza az tildst a helydre is csavarjuk be a 2 csavart

A biztonsigi riv bekapcsoldsahoz helyezz0k be a heveder nyelvdt a zirba kartaniisig. Ugyelji.tnk arra, hogy aztiv ne csavarodjon 6ssze. Az tiv kikapcsoldsiira nyomjuk meg a csaton ldvo gomb-ot ei'"rr,irzur< ki a hevedernyelvet. Elindulis elott dllitsuk be a biztonsdgiov helyes feszeisdgdt. 
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A vezetoftilke ltitisire lrohordoz6 k6zegkdnt a nrotor kenesi rcndszerdben ldvo olaj kertilt felhaszndliisra.

A T30-69 traktorokon a l8 kapcsoloval a ftitoberendezes ventiliitor6t kapcsolhatjuk be. A meleg lcvcgo a ventiliitc
az els6 ftilkeablakra es a kezelo ldbdhoz 6ramlik. A ldbakhoz irdnyitott leveg6dram a l9 csappanty[val szabiilyozh
A ftitobercndezis lcvegohomdrsdklete a l7 szelepkar helyzetetol ftigg.

AVTZ traktorokn6l az 6szi-teli iizenlre valo 6t6lldskor kapcsoljuk be a vezet6ftilke ffitdset. Ehhez a nyomdscs6kkr
szelepen ldvo "3xma-nero" (Tdl-nyir) kapcsol6t 6t6lliduk oly m6don, hogy a rajta ldv6 nyil az "n" - ny6r jel6ld
ellenkezO irdnyba mutasson. Ebben az esetben az olaj egy rdsze a motor kenisi rendszerdb6l a fiitotest h6cserdlo.
6ramlik. A ftitoegyseg keze16lapjdn lev6 kapcsol6val kapcsolhaduk be a ventiliitor motorjdt.
Tavaszi-nydri id6szakra tortdn6 dtrilkisndl kapcsoljuk ki a frit6test h6cser6l6jdt, amihez az dtkapcsol6t az "t" - t

helyzetbe kapcsoljuk. Ez esetben az Osszes olaj a motor olajhiito radi6tordn keresztiil 6ramlik.

A fulke mennyezetldmp6jdt ds a hritoventill6tort kapcsol6val hozhatjuk miikOddsbe. A leveg6szabdlyozr
bedllithat6 a leveg66ram irdnya a hiitoventilldtortol.

Ha a kulcslyukba behelyezett kulcsot az 6ramutat6val ellentdtes irilnyban fordiduk el, az ajt6 kivulr6l zdr6dik. A zi
kulcsnak az 6ramutat6val megegyez6 ir6nyri megfordit6sdval nyitjuk ki. Beliil az ajtot a retesz felhtz6s6val zarjul
letol6sdval nyitjuk.

6. A TRAKTOR BEJARATASA

A traktor 0zembe 6llitdsa el6n vdgezz0k el az al6bbi mriveleteket:
Ismerkedj 0nk meg ezzel az utas itdssal;
Szereljiik fel a traktorra a szdllit6shoz esetlegesen leszerelt rdszeket;
Ellen6rizz0k az abroncsnyomdst is rillitsuk be a 9.l. pontban el6irt drtdket;

- Gy6z6djUnk meg arr6l, hogy az iizemanyagtartAly fel van tOltve, sziiksdg esetdn t6ltsuk fel;
Ellen6rizz0k az olajszintet ds szUksdg esetdn minden kendsi helyen tOltstink be olajat a kendsi v6zlatnak ds a
"Karbantartds" c. fejezetnek megfelel6en;

- Ellenorizziik 6s sziiksdg eseten h0zzuk meg a traktor kUls6 kdt6elemeit.
A gydrb6l lesziillitott traktor Uzemkdsz 6ilapotban van, azonban az els6 60 uzem6ra alatt el kell vdgezni az al
felsorolt karbantartdsi miiveleteket. Nem szabad trilterhelni a motort ds tflmelegiteni az olajat.

l1
I
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60 0zem6ra ut6n vdgezziik el az atdbbi karbantartiisi miiveleteket:
Mossuk meg (tisaitsuk meg):

A hengerfej, hengerek is radi6tor hrit6bordriit
A hidraulikus szerkezet h0rgoszelepdt
A korm6nyberendezds rarriilydnak sziir6jdt
(VTZ-2032, VTZ-2032 A, VTZ-2048 A, VTZ-2048AS tipusri traktorokn6l)
A kormiinyberendezds tartiily6nak h6rg6szelepdt
(VTZ-2032, VTZ-2032 A, VTZ-2048 A, VTZ-2048AS tipusi rraktorokn6l)
az akkumu liitor ziirdcsavarj a i nak szel l6z6 furatait
a kivezetdseket ds vezetdksarukat
T0r0ljUk szirazra az akkurnuldtorok fels6 feltiletit
Cserdlj0k ki az olajat:
A forgattyrihiizban
A Uzemanyag-szivattyriban
A fdiindtel-hdzban
A peremhaj t6sok hiiziiban
AVTZ-2032A, VTZ-2048A. VTZ-2048AS tipusfr traktorok els6 hidjrinak
friiittctel-lraziban
A V'fZ-2032A, VTZ-2048A. VTZ-2048AS tipusfr traktorok elso hid.idnak
pcrcrnhaj tis-hiizdbarr
A VTZ-203\ VTZ-2032A. V'l-Z-2048A. VTZ-2048AS tipus(r traktorok
kornriinybcrendezese rrck tartii lyiiban
a hidraulikus tartillyban
llllcniirizzi.ik es sziikscig csctirr szabiilyozzuk be:
A ven t i I lit or lra.i tr5sz i i arrak l'cszcsstt gdt
A z abrtlrrcs n.v-o rnisl
A lii tcngcll kapcsolti-pcdiil hol(jiltrtkit
A zii16nr(i nt tik6dclsr.it
A'l'-3O-(re. Vl'Z-2031. VTZ--lOi2A. Vl'Z-20.ltlA. V1'2-2048AS
tipusri traktorok tcljcs[trrrc.n1'lcadti tcnge ll,kapcsolti pctliiliiinnk holtiritL(kat

Fejezet

14.1.

14.7.t.

t4.7.2.

14.7 .2.

14. r4.1.
14.r4.t.
14. t4.1.

1.1.4.

14.2.2.
14.t0.1.
14. t0.2.

14.9.4.

14. 10.2.

1.1.7.2.

14.7. I .

1.1.6.

l4.lt.
14. I r.2.
14.11.3.

l.1.lt.l

li



14.12.
t4.5.
14.3.

t4.t4.t.

7. A TRAKTOR MUKODESE

7.1. A motor beindit6sa 6s ledllitdsa

A motor beindft6sa el6tt:
- Gy6z6djunk meg arr6l, hogy a sebessdgviilt6, ir6nyviilt6, hidraulikus ferftiggeszt6szerkezet 6s teljesitmdnyleaddtengely kapcsol6karjai semleges helyzetben vannak;
- Kapcsoljuk be a testkapcsol6t;

- Kapcsoljuk be a dekompresszort;

- Altitsuk maximumra a gLzkartvagy nyomjuk le a gazpeddlt;
- Kapcsoljuk ki a tengelykapcsol6t;
- Kapcsoljuk be az 0nindft6t.
A forgattytistengely forgatiisanak stabilizildsa ut6n 3-5 m6sodperccel kapcsoljuk ki a dekompresszort. Amint a motorfelgyorsul, kapcsoljuk ki az 6nindit6t. '\ervev.,u^ ^r q ueNur

Ha a dekompresszor kikapcsoldsa utdni I0 m6sodperc alatt a motor nem indul be, kapcsoljuk ki az 0nindit6t ds kb. 30mdsodperc vdrakozis ut6n rijb6l pr6b6lkozzunk a 6eindft6ssal. Amennyiben kdt-hdrom pr6b6lkoz6s ut6n sem indul be amotor, akkor keressiik r."g t hiba ok6t 6s javrtsuk ki (rd. a rs.r. ponltiurazat6t). r----
Hideg id6ben az 6nindit6 bekapcsoldsa et6u +o-eo 1iroap"..i" lap.sor:*.u e az izzit6gyerty6kat. Ha a moror beindutt,de a fordulatsz6m cs6kken, a gyertydkat [jb614.0-60 m6sodp.r"r"?pJroljuk be (ktive"trl iizemmod), majd kapcsoljukki' Amint a forgattytistengely forduiatszama stabiliz6l6dik, ri'il;-kaP*gljuk be a tengelykapcsol6t. A tengelykapcsot6ta forgattytistengely forg6s6nak megkonnyltdse ccljdb6t [.rr ritupir"lni, mivel eu6", 

"z 
eserben nem miik.dik aze166tvitel.

Meleg motor ds er6iitvitel esetdn, valamint meleg id6ben a dekompresszort nem kell haszn6lni, a tengelyliipcsol6t pedigkikapcsolni.
Beindulas ut6n melegfts.ilk fel a motoft kozdpfordulatszdmon normdl hdmcrsdkletre, s ekozben figyeljuk az ellen6rz6mtiszereket. Ellendrizzuk a vezdrliiszervek fdny- 6s hangjelz6 ,"narr.ret.
A motort nem ajdnlatott hosszti ideig alacsony tiresj6rili fordulatszdmon miikodtetni (terhel6s ndlktil), mivel ilyenkorbekokszosodnak a friv6kdk porlasa6fejei, koromleiakodas kdpztiJik a hengerfej"t"n e, ougattyrikon, beragadnak adugattyrigyiirtik.

A motor lerill(trisdnrll iitkozdsig nyomjuk be a gazkart,kapcsoljuk ki a testkapcsol6t ds httzzukki a gyrijt6skulcsot.Szigorrian tilos ledllitani a motorti dekompresszor blkpcsoldsdval (rendkivuti esetek kivdtel6vel, amikor a motor
legfu$, mivel ez a ldgsziirdelemek ledgdsdh ez 6s a motor megronlaloaarano, vezethet !

fi'"ul:f,#T:l,l;f"li:'Jj,t;'#f:' a terher6s *"g,,=tnel" utdn, hagvjuk forogni m6g k6t-h6rom percig

7,2. A traktor vezetdse

Elindul6sndl:

- At t itsut< be a gilzkartalacsony forgattyristengery-fordu ratsziimra;
- Nyomjuk ki a tengelykapcsoldt pedrilt;
- Kapcsoljuk be a sebessdgfokozatot;
- Kapcsoljuk be az irdnyv6lt6st;
- NdveljUka forgattytistengely fordulatsziimdt;

. - Fgyenletesen engedjiik fel a tengelykapcsol6t pedrilt.
Ha lejton indulunk el, a tengelykapcsoi6 bekapcsol6siival egyidejrileg oldjuk ki a kdzifdket, nehogy a traktorh6traguruljon.
Mezlgazdas{gi munkiik elvdgzdsdndl a forgatlyristengety fordulatszdmdt a ginkarral,szillitiisokn6l pedig a gazpedillalszabillyozzuk.
Ne tartsuk a liibunkat folyamatosan a tengelykapcsol6-pedaton, mivel ez a kinyorndcsapagy idoel6fti kop6sdteredmdnyezi.
Fokozatv6lt6sn6l nyomjuk ki a tengelykapcso16 ped6lt, egyidejtileg csdkkentve a fordula(szamot, vdltsunk fokozaror. afentleirtakszerinl;ek0zbenatraktortieljesenmegkeltaliitanirt,lirgooup,oronnemszabalfokozatotvdltani, 

ayrZ_2048AS traktor kivdteldvel.

a fdkped6tok holtj6rek6t
a szeleph6zagokat
Ellen6rizzilk ds sziiksdg esetdn 6llltsuk helyre a levegosztir6 sziv6csciveinek tomitettsdgdr
Ellen6rizziik ds szukscg esetdn t6ltstink desztill6lt viLet azakkumuldtorba
Elle-n6rizziik cs sz0ksdg esetdn h[zzuk utdna a traktor cisszes szereldsi egysdgdnek kuls<i
k6t<lelemdt (a hengereket ds hengerfejeket rcigzit6 6szokcsavarok anyain tivul;



A traktor megdllit6stira:

- Nyornjuk ki a tcngelykapcso16 pedilt a fordulatszdrn egyidejii cs'okkentesevell

- Nyornjuk be a fdket;

- Kapcsoljuk ki a sebessCgfokozatot 6s kapcsoljuk be a tengelykapcsol6t:

- Fekezz0k be a traktort kdzifikkel.
Micl6tt elhagyndnk a rrakrorr, 6ltitsuk le a morofl ds kapcsoljuk be a_kisebb fokozatok valamelyikdt. Lejton kapcsoljuk

be a legalacsonyabb fokozatot. az ir6nyv6lt6st pedig el6remenetre kapcsoljuk be, ha a traktort a lejton felfele' vagy

hitrantenetre, ha a traktort a lejton lefeld 6llitjuk meg'

Mindig tartsuk be a kozlekeddsi szab6lyokat'

A szemben j0v6 gdpkocsi kozeleddsekor kapcsoljunk 6t tompitott fdnyre. A f6nysz6r6kat helyesen kell bedllitani'

A hats6 hajt6kerekek cs0sz6sa eseten kapcsogut U. a differenci6lzirat, azonban fordul6sn6l ne haszn6ljuk a

differenci6lzdrat.
Eles kanyarok elott lassitsunk. Igyekezziink terhel6s ndlkul megfordulni, ha ez lehetetlen, akkor fdkezzunk a traktornakl

AX'*I,:X"l1ll"fli.ll"1lll':l'i:f:"ij:::X.1l[l A regaracsonyabb rokozatok egviken haradjunk, ds egvenreteseni

fekezzunk a fokozatok kikapcsol6sa nelkut. Farol6sndl a-cstisz6s ir5ny6ban forditsuk meg a korm6nykereket'

8. MUNKAESZKOZoK TS STCEONERENDEZESEK

8.1. Fiiggesztett berendez6sek

Az I ds 6 kitdmaszt6sok hosszrisdgar ds a 9 kdzponti von6rudat a T30-69, vTZ'2o27,vTz'2032 tlpusri traktorokndl-a

traktordll6s6t6t fiiggSen dllitjuk be, a yrz-2iizt, vtz-2048A, VTZ-2048AS tipusfi traktorn6l pedig a magas6ll6s

szerint.
A feszitticso segitsegdvel a kozponti von6rrid 516-740 mm hossz{s6gra 6llithat6 be'

A l6 l6ncok hossz0s6g6t a I 5 ds. l7 feszit6anydk segitsdgdv el szabilly.ozzuk a'munkaeszkoz felemel€se ut6n oly m6don,

hogy a teljesen felemelt munkaeszkoz oldalkilengdie 2O-mm tartomenyon bel0l maradjon mindkdt ir6nyban' ezutAn az

any6kat a l4 ellenanydkkal biztositsuk le. A munfaeszkoz leeresztett 6llapot6ban a lancoknak szabadon kell l6gniuk'

A munkaeszktiz f.tftigjesitdse el6tt ismerkedjiink meg az Uzemeltetdsi utasit6saval is'

A munkaeszkOz felszereldse a friggeszt6-berendezdsre:

Kozeledjiink a traktorral hiitramenetben a munkaeszklzh'z oly m6don' hogy a l3 ds 2l hosszanti rudak l8 h6tsd

csukl6i i munkaeszkoz kereten levo 20 csapokhoz keriiljenek;

Atlitsut meg 6s f6kezzuk le a traktort;

Attitsut< be i hidraulikus eloszt6 karj6t irsz6helyzetbe (lV. helyzet);

Kapcsoljuk 6ssze a trosszanti rudak hiits6 .ruktoi, ds a munkaeszkoz keretenek csapjait es biztositsuk le a kapcsolast i

csovet egyeztessUk Ossze a k6zponti von6r0d l0 hets6 csukl6j6t I

a t2 ciappal a csukl6t a munkaeszkoz fels6 pontj6ban, majr

l9 dkekkel;
A 7 furatba behelyezett fordit6csappal forgatva a

munkaeszk0z6n l6v6 nyildssal, kapcsoljuk 6ssze

biztositsuk le a I I dkkel.



A ftiggesztctt bercttdczes vcglegcs beallitiisit ntunka krizben vdgezziik cl a rlurrkacszkoz tizemeltetesi utasitiisa szerint.l-la a traktor szcles fog6s(r ntunkaeszkozzel (pclddul vetogdppeT vagy kultivdtorral) miikodik, annak a celjab6l, hosv alnunkacszktiz kopirozhassa a talajdornborroiot, u kitdrnasztaiok 6s"a hos.szanti ruiak kapcsolodasanak teleszk6poinak(szabadnak) kell lennie' Ennek biztositrisa drdekdben csavarjuk ki a 2 eilenanydkat,6lliisuk be a 3 titk.zoket 50 mrntiivolsiigban ds biztositsuk Ie azokat.
Amikor a munkaeszkciz egyenes iriinyri mozgltdllk pontosan egybe kell esnie a traktor mozgiisdval, a hosszantirudakat a nrunkaeszkoz csatlakoztatiisa utan uto-t<t<olni kell. E c6lboiillitsuk dt a liincok 22 rkgzit!-kengyeleit az 5 es 23furatokba, ekcizben a liincoknak megfeszitettnek kell lennii.ik.
Az elosztohe ngerrel elldtott munkaeszkoz csatlakoztatds6ndl jdrjunk el a munkaeszkoz i.izemeltetdsi utasitiisa szerint.

l#.ffil"j*:iHiT,i::iffi:rfrfllgassdgiiniil vasv a 
"munkaszcrveinek 

egyenetlen mozgiisiinal a kozponti
Az adott traktorra els6 izben ftiggesztend6 munkaeszkdzokndl biztositsuk a szildrd kapcsoldst, bedllitva a z61 30excenterei segitsegevel a minim6lis hdzagot a 32 i.itk6zd ds a kilincsny.lu k,iro,,.A ftggesztett munkaeszkoz.lekapcsol6sicdlj6b6l httzzuk r.g u:i iyii rit a2g kar segitsdgdvel, kiemelve a kilincset a3 I horonyb6l, majd eressz0k le a fUggeszt6sierkezetet.

8.2. Von6gerenda

Amikor a fiiggesztett berendezdseket p6tkocsikkal alkalnrazunk, a hosszrudak 3 es j hdtso csukl6inak furataibahelyezztik be az p6tkocsi 4 von6gerenai;at ds rogzitsuk le a 2 ds 6 et.tt.t. Blokkoljuk ossze a hosszrudakat, e celb6lhelyezzuk 6t az I es 7.l6ncr0gzit6 kengyelekel a hosszrudak furataiba. ahogy ezt a nyilak mutatlak, ek.zben aliincoknak ntegfeszitettnek kell lenniilk. 
-A 

munkaeszkriz csatlakoztatdsa a poi[ocsi t<engyetevet ds a forg6csappalvigezhetri. A kOzponti von6rfd feleslegessd vdlik.
Egyes tiptlsokon a 4 von6rird nem keri.ilszdllitdsra. Flelyette a traktor vizszintes hIzoval van szerelve, ami szimmetrikuses aszimrnetrikus be.illitdst is lehet6ve tesz.

JO
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8.3. Len96ka ros ka pcsol6berendezds

A potkocsik csatlakoztatiisdra a traktor lengokaros kapcsol6-berendezdssel lehet ell6tva.
A berendezds felszerelesinil:
Emelji.ik fel a fiiggeszt6-szerkezetet felsd helyzetbe;
Kapcsoljuk le a l6 6s l8 l6nckengyeleket az I ds 3 tart6kr6l, majd a l0 kengyelek segitsegdvel rogzitsUk azokar a I I
lemezekhez,
Fogjuk leaberendeziskeretet az I es3 tart6konaT furatok ds4csapoksegitsdgdvel, helyezziik felazS lemezeketes
rdgzitsiik le azokat a 6 csavarokkal;
Helyezziik fel es fogjuk le a 9 csavarokkal a 8 feszltorudakat;
Helyezz0k be l2 leng6kart a2l h6ts6 ds 20 eli.ilso kereszttart6k k6z6;
Helyezz0k be a 2 leng6kar tengelyet az eliilsri keresatart6 furatiiba ds a leng6kar kdt furatiinak egyikdbe, majd rcigzitsi.ik
le. A berendezds felszereldsdndl a hosszrtd 6s a kOzponti r0d nem szerepelnek.
F0gg6leges ir6nyban aszabiilyozftst rigy vdgezz0k, hogy a leng6kart a l4 ldccel felfeld vagy lefele helyezziik el.
Vizszintes hossziriinyban a lengokart rigy 6ll(duk, hogy 6thelyezz$k a 2 tengelyt a lengokar eltils6 vagy hdts6 furat6ba.
A vizszintes keresztiriny0 be6tlit6sndl 6thelyezzUk a l7 csapokat a h6ts6 kereszttart6 furaraiba, ekozben a leng6kar 0t
helyzet egyikdre 6llithat6 be. A munkaeszkozt a l3 forg6csappal kapcsoljuk a traktorhoz.

8.4. Teljesitm6nylead6 tengely (TLT)

8.4. l. Munkag6p csatlakoztatdsa a teljesitm6nylead6 tengelyhez (TLT)

A teljesitmdnylead6 tengely karddncsukl6j6nak csatlakoztat6sa vagy lekapcsoliisa, a TLT-vel miikodtetett munkaeszk6z
szab|lyozlsa. karbantartdsa vagy tisztitesa el6n iillitsuk meg a motort.
A TLT kardiinburkolat6nak mindig a helydn kell lennie, kiv€ve a munkaeszk0z fizemelretdsi utasit6sdban eloirt
kivdteles eseteket (amennyiben ilyen kiv6teles esetek' ldteznek).
Amikor a teljesitmdnylead6 tengelyt nem vessziik igdnybe, a kimen6tengelydre mindig szereljtik fel a vdd6sapkiit.
Miel6tt felszerelndnk a kardiincsukl6t a tengely kimen6 vdgdre, tigyeljUnk arra, hogy a teleszk6pos vill6i egy sikban
("a" dbra) helyezkedjenek el. Ennek a kOvetelmdnynek a megszegdse ("b" 6bra) esetdn a kard6ndttdtel 6s a TLT
ttlterhel6dik.

A karddncsuk16 csatlakoztatasat a traktorhoz ds a TLT-vel mfikridtetett munkaeszklzltlz az al6bbi sorrendben
vegezziik:

- A munkaeszk6z ds a traktor dsszekapcsoliisa el6tt dllitsuk le a motort;

- Vegytik le a vddosapk6t a TLT kimeno vegerol;

- A hats6 kardincsuklot csatlakoztassuk a nrunkaeszk6zh6z is szorit6csavarral rOgzitsUk le;

- Kezzel forgatva a TLT kimeno vigdt egyeztessUk 6ssze az mells6 kard6ncsuk16 borddival;

- Kapcsoljuk ossze a karddncsuklot a TLT kimeno vegevel ds r6gzitstik le szorit6csavarral;

- K€zzel tbrgassuk nrcs a kardincsuklot es gyoz6dj0nk meg arrol, hogy a karddntengely. ds a munkaeszkdz
akadi lymentesen forog;

- Vegezz0nk probaenrelest a nrunkaeszkdzzel ncm forg6 TLT mellen, mialatt gyiiz6djiink meg a karddncsukl6
Itc lves csatlakoztatisd16 l.

A kardinattitel fclszerelise utdn gyozodjiink meg arr6l. hogy teljesen felemelt munkaeszkoz mellett a kardiindttctel
tclcsz-kripos k<ttelscrnek elcnreinel nincs nekii.itk6zes. a teleszk6pos rdsz lcgkisebb dtfedese pcdig legalabb ll0 nrrn.
rrrivel kiscbb iitfcdcts esetuin a karddnkdtis szctkapcsolodhat. l{elyezz0k vissza a vcldoburkolatot. Inditsuk be a nlotort es

L'svcnlL'tescn. kis lbrdulatsziirnt6l kezdve ellenorizztik a ftiggesztett (vontatott) rnunkagep nri.ikodeset nrivelve a

lir rd r r I a t s za r r r o t r/i. r' I c' st's ci rt ci k i q.

I'



A kard6ncsuk16 lekapcsol6sdt fordlton sorrendben vdgezzUk:
Eresszilk le a munkaeszkdzt ds dllitsuk le a motort;
Kapcsoljuk le a vdd6burkolatot;

- Csavarjuk ki a TLT villdj6nak szorft6csavarj6t Cs vegy0k Ie a vill6t;
- Helyezziik fel a TLT vCd6sapk6jdt;

- Kapcsoljuk le a munkaeszkOzt.

8.4.2. A teljesitm6nylead6 tengely (TLT) fordulatszf m6nak bedllitdsa (csak VTZ-2048AS traktorok)

A TLT fordulatsz6m6t a vdgrehajtand6 mez6gazdas6gi munk6ban alkalmazott munkagdp fordulatszdm-igenydt6l
filgg6en lehet be6llitani. A bedllitdst a kOvetkez6kdppen hajtsa vdgre:

6llitsa a traktort olyan helyre, hogy az 6tlithat6 TLT csap6gyh6z (3) leszereldsekor, annak helydn, ne fotyhasso
olaj a traktorb6t (pl. lejt6n),
szerelje ki a csavarokat is vegye le az 6llithat6 csapigyhlz-at (3) a fogaskerdkkel (2) egyutt,
t6volitsa el a biztosit6gy0rtit ds 6llitsa a fogaskerek et (2) a csapigyhlzzal (3) egyun a megfelet6 helyzetbe (l6s<
6br6t a j el6lt fordulatsz6mokkal),
forgassa el a csapdgyhdat(3) rigy, hogy a megfelel6 fordulatsz6m jel6l6 felirata a csapn6l (l) legyen, rogzitse
6llithatd csap6gyh6zat, a csavarok beszereldsdvel Cs meghtiz6sdval.

A TLT 1000- fordulatsz6mf be6llit6s6n6l a tengelycsonkot (4) cserdlje ki 2l bord6s tengelycsonka.

A-A
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8.5. Kompresszor (opci6s felszerel6s)

Kompresszor

l-forgattyristengely;2-csapilgy;3-karter;4,8-t0mitdsek;5-dugattyfi;6-hajt6kar;7-henger;
i- i6ctuuut; l0 - hengerfej; I I ' be0ml6 csonk; l2 - nyom6szelep

A kompresszor dugattyris rendszerii, egyfokozatri sfiritdsfi. Meghajtdsa, mely nem kapcsolhat6 ki, az adagol6 szivattyri

fogaskerdk hajt6s6i6l itirtenik. A kompresszor a motor mells6 lemez6re van rOgzitve'

8.5.1. A kompresszor miiszaki karbantartdsa

A kompresszor karbantartds6t 200 motoruzem6ra eltelte ut6n kell elvdgezri, amely abb6l 6ll, hogy ellen6rizziik a

szelepek tomitettsegdt, eltavolitjuk a dugattytra 6s a hengerfejre r6dgett szennyezoddst, elvdgezziik az olajszelepek

tisztites6t, majd aa k6vet6en a mosds6t.

A kompresszorral egy egysdget kdpez6 adagol6 szivattyti leszereldsihezv€gezztkel a kdvetkez6ket:

t6volitsuk el a nagy-, illetve kisnyomasti iizemanyag vezetdkeket;

csavarjuk le az adagol6 szivattyrit a kompresszorhoz r0gzit6 any6kat 6s csavarokat cs azt h6tra htzva emeljuk le.

Az adagol6 szivatfyti visszahelyez€sekor illesszilk egym6shoz az adagold szivatty0 hajtds hiivelydn l6v6"illeszt6hornyot

is a forgattyris tengelyvdgen l6v6 szdles hornyot.

A kompresszor moton6l tortcn6 lev6tel6hez vdgezzuk el a k0vetkez6ket:

- szereljiik le az adagol6 szivattytit;

- .ruuu4uk le a olaj bet6lt6 csonkot rdgzitb any6kat ds vegyiik le a csonkot;

jeloljuk 6ssze az adagol6 szivattyri hajt6s karimdjdt az adagol6 szivattyri hajt6s fogaskerekdvel (egybeesdjel0l6sek

a karimiin ds a fogasker€ken);

- csavarjuk ki az adagol6 sziuattyu hajt6s fogaskerekdt cs a karim6hoz r0gzit6 csavarokat, mely karima az adagol6

szivattyti tengelydre van szerelve;

csavarjuk le a sziv6- Cs nyom6cs6veket;

- .r"ru4uk ki a kompresszort a motor mells6 lemezdhez r6gzit6 csavarokat Cs any6kat is vegyUk le.

A kompresszor visszahelyezdsdt forditott sonendben v6gezz0k el, egym6shoz illesave a kompresszor levCteldndl a

fogaskerdken 6s a karimdn alkalmazou jel0l6seket'

8.5.2. A kompresszoron el6fordul6 meghibisodisok 6s azok elh{rit6sdnak m6dja

Meghib6sodris, kiils6
mesielen6s

A meghibdsodis (iizemzavar)
lehets6ses okai

A meghib6soddsok elhiritisdnak
m6dia

A kompresszor nem biztosida az

igenyelt nyom6st

A kondenzdtum t[rl sok olajat
tartalmaz

Kopogis a kontpresszor
ntfik0dese kozben

Megsz[int a csatlakoz6
cs6vezet6kek tOm itettsdge

A sziv6- ds nyom6-szelePek nem

biztositjdk a tOmltettsdget

A henger, dugattYtigYtrtik,
dugattyf t[lzott kopdsa

A dugattytgytiriik koPdsa

Ilaj t6kar csap6gYbetit koPott

Etlen6rizziik a csovezet6kek
csatlakoz6sait

Tisztitsuk meg a szelePeket a

r6dg6stol is er6s kop6s esetdn

cserdljUk ki

Cseriljiik ki a kopott alkatreszeket

Cserdlj0k ki a dugattyugytir0ket.
A kompresszorgytirtiket
kdszOr0ldsi felUlettel felfele kell
behelyezni

CserCljiik ki a betetckct



9. FUToMU es xoRruANvnru

9.1. Kerckck 6s gumiabroncsok

Tilos a traktort Uzemeltetni, ha meglazult a kerdkp6nt ds keriktiircsa rOgzitdse ! A keriktdrcsa r0gzit6 anydir
mcglazuldsa esetdn ndvekszik a felfekvdsi helyek kop6sa, a kerdkp6nt is kerektdrcsa megrongdlodhat.
Keri.ilji.ik a hajt6kerekek felesleges abroncscsriszdsdt. Az eros cstlszds n6veli az abroncskopiist.
Az abroncsok ido el6tti kopdsdnak megakaddlyoz6sa ciljdb6l dlland6an, minden dvszakban tartsuk fenn a megfel
nyomiist. Mdg rdvid idcig sc mfiktidtcssiik a traktort csdkkentett abroncsnyomSs mellett. A tflnyomds nr

haladhatja meg a 0,25 MPa-t (2,5 kp/cm2). Ha a nyom6st ennil nagyobb Crtdkkel n0velji.ik, az abroncsper
szetszakadhat. Ovjuk az abroncsokat az Uzemanyagt6l ds olajt6l. Hosszri ideig (egy h6napndl hosszabb) nem szaba,

traktort a gumiabroncsokon tdrolni, ilyen esetben bakoljuk ald [gy, hogy az abroncsok felftiggesztett allapott
legyenek. Mdg rrivid idore se hagyjuk a traktort leengedett abroncsokon 6llni. Csak a gydr Altal eloirt mdretri tdmlo
es abroncsokat haszniiljuk.

Az abroncskopiis megakadAlyozAsa drdekdben tigyeljiink a vezet6kerekek 6sszetartdsdra.
A csere vagy javit6s alkalm6val elvdgzend6 abroncsszerelds meghat6rozott gyakorlonsdgot k0vetel. A mfivt
elvdgzesdnel iigyeljiink a tOmlok dpsdg6re.
A gumiabroncs leszereldse el6tt csavarjukleaz els6 kerdk I vagy2 any6it, illetve a h6ts6 kerek 3 any6it, majd emel
le a kerekt6rcs6t a kerdkkel egyUtt. Teljesen engedjiik ki a levegot a tdml6b6l. E cdlb6l csavarjuk ki az 5 sapkiit, m
m6sik vdgdvel csavarjuk ki a szelepbdl a 4 tolatryfrt. A h6ts6 kerek toml6jdb<il csavarjuk ki a 8 anydt ds vegyiik le
szelepet, majd csavarjuk le a 6 anydt.

Az abroncsot az al6bbiak szerint szereljUk le:

A leveg6 kienged6se ut6n nyomjuk 16 a t6rcsa furat6b6l kiiill6 szelepre es toljuk azt be;

Er6feszitdssel mozditsuk el az abroncsperemet befeld;
Helyezz0k be a szerel6vasat kb.l5-20 o-os t6vols6gon a szelept6l, majd ett6l 100-150 mm-rel mdg egy szerelove

helyezziink be is nyomjuk ki az abroncsperemet;
A m6sodik szerel6vasat 6thelyezve a szelept6l fokozatosan feszitsUk ki az eg€sz peremet;
Vegyiik ki a tdml6t;
Ha sziiksdges, vegyiik le a kerekp6ntr6l a m6sik abroncsperemet - a perem kdnnyen levehet6.
A gunriabroncsok felszereleset az al6bbiak szerint vegezziik:
Vazelinnel kenjUk meg a kerdkp6nt felfekvesi felUleteit;
Az egyik peremet hfizzuk rri a kerdkpintra, ekdzben a hajt6kerekekndl iigyelj0nk a fut6felUlet iriinydra.

A 9 nyilaknak a forg6sirdnyba kell n€zniiik a traktor eloremeneten6l:



Sz6rjuk be zsirk6porral a kripeny belso feltiletdt;
I{elyezziik bc a lcgtelenitett tcirnl6t Ugyelve arra, hogy a szelep a kerikpdnt furatdnak oldaldn legyen, majd a szelepet
helyezziik be a furatba (a hdts6 k6penyndl helyezziik be a szelepet ds kdr-h6rom fordulattal nijtsuk f.i 

" O ,iViO,
helyezziik be a 7 szelepet is csavarjuk fel a 8 any6t;
HelyezzUk fel a kOpeny m6sik peremdt ngy, hogy a szerelest a szelep mellett fejezzgk be;

lyv_arjut be (nent teljesen) a tolattyrit a szelepbe, csavarjuk rii a tolattytrui f.tr,i.;o tomlo anydjet, majd egy kisse
fujjuk fel a tomlot, hogy az elrendez6dj0n;

Helyezztik be a szereldvasat a kopeny felszerett rdszdnek elejdndl, a m6sik szereldvassal pedig vdgezz1k el a szereldst;
Pump6ljuk fel a tOml6t normiil nyom6sra, ekOzben iigyeljunk arra, hogy az abroncsperemek ihelyukre kergljenek;
Htzzuk meg a tolatty0t, szappanoldattal ellen6rizzik a szelep tomitettsegdt ds csavarjuk 16 a sapiat;
A hdts6 kOpenyndl h&zzuk meg a 6 anyilt.
Ha az abroncsperemek nem fekszenek fel tokdletesen teljes toml6nyomds mellett, engedjtik le a levegot, vriltoztassuk
meg a k6peny helyzetdt a kerdkprinton, rijb6l kenjtik meg a pdntokat ds ftijjuk fel a tomlot.-

9.2. A T30-69, vrz-2027, YTZ-2032 tfpus0 tra kto rok magassd 96nak be{ ilit6sa

Az 6tdllitdst a vdzlatnak megfelel6en vdgezztik.

9.2.1. Az els6 hid 6tdllitrlsa

Csavarjuk Ie az I anviikat, a 2 csavarokat ds vegyiik le a 3 sdrh6nyokat.
Erneljiik t'el a kereket 11gy, hogy az itdllithato leeyen.
Tavolitsuk el a sasszegeket es csavariuk ki a 4 csavarokat es 5 tocsavarokat.
Vegyiik lc'a kereket a 6 [eltengellyel egyiitt, dllitsuk be a feltengelvt a megfelelo helyzetbe. csavarjuk be es biztositsuk
lL'a csavarokat cs tocsavarokat.
Azont'rs nrodon lrelrezztik it a nriisik kerckct is.
Szcrcl.itik vissza a sirhiinyokat (nrilvall:isndl a sdrhirry6kat nem kell lelszerelni).



9.2.2. A peremhajtdsok {tillitisa

Emeljiik fel a kereket (kerekeket) oly m6don, hogy a peremhajtdst kel16 helyzetbe 6tdllithassuk.

A hdts6 kerekek felemelesendl hidraulikus szerkezetet alkalmazhatunk. E cdlb6l helyezziink egy 450-600
magass6gir aldtetet a fiiggesao szerkezet hosszrridjai ald, majd miik0d6 motor mellett 6llitsuk be a hidraulikus ek
fokarj6t a lll. "leeresztds" helyzetbe. Amint a traktor-kerekek felemelkednek megfelel6 helyzetbe, a fdltengelycs
ald tegytink aldtdteket ds eressztik le azokra a traktor vdzAl, Atmozditva a hidraulikus eloszt6 karjit az I. "em
helyzetbe.
Tovdbb az aldbbiakat vdgezzUk el:
Csavarjuk le a kerdktdrcsdk r0gzit6 anydit 6s vegyiik le a kerekeket a tdrcsdkkal egy0tt (9.1. pont);
Oldjuk ki a feket;
Csavarjuk le a peremhajtds hdz6nak I r6gzit6 any6it ds hrizzuk le az al6t6teket;
Ket Ml2xl.75-os csavart becsavarva a perem 2 menetes furataiba mozdltsuk le a peremhajt6shez6t;
Allitsuk be a peremhajtds hdzdt a 9.2.2. pontban taldthat6 vdzlatnak megfelelo helyzetbe, csavarjuk
szerel6csavarokat, helyezziik fel az alatdteket, hajtsuk fel ds htzzuk meg az anydkat;
SzereljUk vissza a kereket.
Azonos m6don 6llitsuk dt a m6sik peremhajtdst is.

A YTZ-2032A, VTZ-2048A, VTZ-2048AS traktoroknil a tengelytAv, magassiig es mlivelesi magassdg csak a I

kerekek peremhajtdsai h6z6nak 45o-os hiitraforditds6val vdltoztathat6k meg.

9.2.3. A fiiggeszt6 berendez6s 6tillitisa

A karok, vonorudak, kit6maszt6sok helyzete a beallitasdt6l ftigg a vdzlatnak ds az l. tdblazatnak me_efeleloen.

l. tablazat

Beallitds

Me ly
K6zepes
Magas

Jel6les a

A
6

J

I

vezlaton
BCD
341
212
t2i

E

435
480
492

A - borddk szdrna a tcrrgely es kar jelolisei kozott;
lJ - a hosszanti r(rd bciillitdsa:
C -- a kozporrti vorror(rd ntagassiga;
I) - a kitirrrasz,tirs ds hosszr(rd kapcsol6sal
l: a kitiirrrasztlis hosszirsriqa, r'nnl.

A liiggeszt(i bcrcndczcs atiillitisa ciljribtil csavarjuk ki a 2 csavarokat, vegytik le a bordakrol a 4 es 5 karokat, dl

bc azokat az l. tit:ldzatnak nrcgf'elcl6cn, hc'lyczztik lcl a 3 aldtdteket, csavarjuk be es biztositsuk le a csavarokat.
I'dvolitsuk cl a biztosito sasszcgcke.t cs csavarjuk lc a l2 anydkat. helyezziik dt az elso csukl6k csap.iait a viizl
rtrcqfi'lcl0crr. rla.jtl csavarjrrk ti'l az arryiikat es biztttsitstrk lc.
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[-l(rzzuk ki a l5 rug6s sasszegeket, a l0 es l4 csapokat, csavarjuk lc az I is 8 ellenanydkat. A 9 is l6 villak forgatiis6r
iillitsuk be a kitdnrasztiisok hosszrisiigiit az l. tdbl6zatnak megfcleloen. Ilelyezziik be is biztositsuk le a csapok
hrlzzuk meg az I ds 8 anydkat.
A magas6llds beellitdsara a kdzponti von6rrid I I hosszri 6sszek0t6 csdvdt cserdlj0k ki rtividdel. A kdzponti von6r
magassdgbeli adllitasdnel htzzuk ki a 6 rug6s sasszeget, a 7 csapot, helyezz0k azt 6t kel16 helyzetbe ds biztositsuk le.
Egyes tipusokndl a hidraulika karok r6gzito l6ncainak kdtdse a kar ds a v€glehajt6s h6z fedele k6z0tt van elhelyezve.

9.3. A traktor nyomtfvolsdgdnak megvfltoztatfsa

9.3.1. A T30-69, VTZ-2027,VT2-2032 tipusI traktorok els6 nyomtivjrinak megvdltoztat6sa

Emeljiik fela kereket.
T6volitsuk el a sasszegeket ds lazitsuk meg a himba I csavarjainak 2 anyilit.
Csavarjuk le az any6t ds htizzuk ki a nyomt6vrtd 3 szorft6csavarj6t.
Csavarjuk ki a 4 csavart es vegyiik le az 5 ldcet arbgzitl csapszeggel egyUtt.
Allitsuk be a 6 tengelycsonk hdz6t megfelelci nyomt6vra oly m6don, hogy a himba csapfurata egybeessdk a
tenge lycsonk h6zfurat6val.
Helyezz0k fel a ldcet a csapszeggel ds csavarjuk be a 4 csavart.
Csavarjuk be ds biztositsuk le a himba I csavarjainak 2 anyAit.
A felsorolt miiveleteket vdgezzik el a m6sik tengelycsonkndl.
Egyeztess0k Ossze a 7 r0d megfele16 homyiit a nyomtdvr0d csOvdnek szorit6csavar-furat6val.
Helyezz0k be a csavaft ds csavarjuk fel az anyiit.
AVTZ-2032 tipusri traktornSl vdltoztassuk meg a hidraulikus henger rOgzitdsdt a kerethez.
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9'3'2' A YTZ'2032A,YT2-2O48A,YTZ-2048AS tipusri traktorok elsd nyomtAvjf nak megvdlroztat6sa

A nyomtdvols6g megviiltoztatilsilt a kOvetkezd sorrendben vdgezzUk
- emeljiik fel a traktorr ds dircoljuk al6;
- tdvolitsuk el az dkek I anyiiinak b iztositiisrit is csavarj uk le az anydkat, is nyomj uk ki az ikeket;
- t6volitstrk el a sasszeget ds csavarjuk le a 3 grimbcsukl6 rcigzit6 anyiit a korm6nykaron;
- kapcsoljuk szdt a gcimbcsukl6t ds a kormdnykart;
- allitsuk a kihtzhat6 2 tart6t a kivdnt nyomdvolsegra, helyezziik vissza az dkeket a helyukre ds biaositsuk az

anydkat.

A 96mbcsukl6k 9 6sszektit6 nidjainak cserdjdt a kcivetkez6 sorrendben vegezzik el:

- tdvolitsuk el a biaositdst ds csavarjuk le a 8 ellenany6t, majd csavarjuk le a 9 ridrdla l0 h6zat a l2 csappalegyutt;
- tiivolitsuk el a biztositdst es csavarjuk le az I ellenanydt, majd csavarjuk le a a dugattyfr6dhoz er6sitett irtiuelyrOf a

6 h|zat;
- cserdljUk ki a 9 rudat egy, a hosszban a be6llitott nyomtdvolsiighoz illeszked6 r6ddal (megtaldlhat6 a tartal6k

alkatr6szek kozott). Osszeszerelisndl forditsunk figyelmet a goibcsukl6 betdtek dllapotdra, ds sz6ksdg esetdn
cser6lji.ik ki azokat.

- szereljiik 6ssze a gdmbcsukl6t forditoft sorrendben;
- kapcsoljuk 6ssze a l2 csapot a kormdnykarral, htzzuk meg az anydt ds biztositsuk;
Ugyanezen miiveleteket ismdteljuk meg a mdsik otdalon, figyilmet iorditva ana, hogy a dugattytr[d mindkdt oldalon
egyen16 tdvolsdgra nyiljon ki. Az Osszeszereldst k0vet6en ellen6rizzuk a kerdkosszeti.tast 1O-: mm) ds sziiksdg esetdn
a fentiekben megadott m6dszerrel 6llitsuk be.



9.3.3. A hits6 nyomt6v rncgv:iltoztat{sa

A hatso nyonrtiv megviiltoztatds6ndl iigye ljiink arra,. hogy a kopenyeken levo nyilak a traktor elorenreneteveegyezzcnek nrcg. Ellenkczo esetben cseretjtit< meg a kerekekei.
A hdts6 ny'onrtdv megviiltoztat irsit azdbr6nak nl.gf.l"lo.n vdgezztik.

Fekezziik le a traktort is.lazitsuk meg a kerektdrcsiik I r0gzit6 anydit egy-kdt fordulanal.

I :* :,T, l,:-"i,j: I?: :,1 
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Csavarjuk le az anyiikat ds ve_qyUk le i kerekeket.
Sziiks6g esctdn vdltoztassuk nreg a ker6kpdntok helyzctet a kerdktiircs6khoz viszonyitva elozetesen lecsavarvaanyiikat.
Allitsuk be a kerekeket megferero heryzetbe ds csavarjuk fer az anydkat.
Eressz0k le a traktort ds vdglegesen hizzukmegazanydkat.

a-

9.{. Hidraulikus kormrinymfi

n v'fz-2032' vTZ-2032A, vTZ-2048A, v'fz-2048AS traktorokon erridtviteli elenrkdnt .ket dugattvurudasttttlttkaltcrtqcrt alkaltnaztak' arnelyct az elso hid t'<irittetelet magiiban foglalo h,izon hely,eztek el. A dugattvtrudakg(itrrbcsukloi a korltriinykarokhoz csatlakoznak. arnclvek a veglihaltasokat bclbglalo luizr.a vannak r6gzitve. Ezaltalttittcs sz(iksctg a k.-'l'cszrirdrtv[r korrttinykarra, az crci a rnunkaiiengert6l pc'dig eg"r,enlocn.regoszlik a kornriinykarokkiiz(itt nr i rrdkert kcrckncil.
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Ydzlatrajz a hidraurikus korm6nymii ethelyez6sdr6r a traktoron
I -0sszekdt6 hdz:2- adagol6 szivattyri;3 -olajcs6 vezetdkek;4 - ferkeret;5 - ldgtetenit6 szelep;6,7-kormdnykarok;

8 -g.mbcsukld;9 - munkahenger; l0-orajtart6ry; ri -niaiuuiitu rri"ruy,i
A hidraulikus kormiinymii f6munkahengerdnek ldgtelenftdsdt a hidraurika tartiilyban ldv6 olaj .r.rd1.ekor, javitdsimunkdlatok vegzdsdt kdvet6en (olajcsovek, munliahenger, stb. cserejekor) kell elvigezni, tovribb6, ha a trakroregyenesvonal[ mozgdsa kozben a vezet6 kerekek szabadoi .ikerd.n.k "facsiiznii, m;;r;"";;" a traktor egyenesvonalfhaladdsrit. A mtivelet elvdgzdsdnek sorrendje a k0vetkez6:

- tolrsuk fela kormrinymri orajtartrily6t az orajszint jelz6 piilca fels6 jerzdsdig;
- inditsuk be a motort is rillftsuk be a legkisebb stabil moiorfordulatsziimot;
- jdrassuk meg a hidraulikus kormanymiivet, ehhez forditsuk el a vezet6kerekeket egyik szdls6 helyzetb.l a mrisikbarigy, hogy a szels6 helyzetekben 5 _ g mrisodpercet megtartjuk;
- 6llitsuk a kormdnykereker balszdls6 (obbszdls6) helyzitbe;
- a kormdnykerdk balszdls6 (obbszils6) helyzetdvel ellentdtes oldaliin a munkahenger 5 legtelenit6 szelepdre (5.iibra)' miutdn el6zetesen a vid6any6i lecsavartuk, htzzunk gumicsovet, *.tyn.i- r-bad vdget olajjal trrltoneddnybe engedjuk (ekkor a gumics6 v6,ge azeddnyben rdv6 oraj iiinr;" aratt regyen).- az 5 szelepet 1,5-2 fordulanal elforditva engedj0k ki a leveg6t ds a korm6nykereket ldgyan addig feszitsgk az adottszdls6 helyzetbe, amig a ldgbubordkok teljisen el nem tav"oznak. Ezut6n .ruru4ut ;il;, , szelepet, vegyuk le agumicsOvet ds csavarjuk vissza a vdd6anyiit a szelepre.
- ellen6rizz,dkazolajszintet a tart6lyban 6s sziiksdg eietdn toltsuk fela szintjelz6 pdlcrin ldv6 kdt jelolds kriz6.vdgezziik el ugyanezt a ldgtelenitdsi mtiveletet a munkahenger mdsik oldaian ir, atroroituu a kerekeket megfelelohelyzetbe.
Tilos a hidraulikus kormiinymii tart6s iizemeltetdse meghibdsodott, vas./.mir<999skdptelen tiipszivattyrhval, mivel ilyenesetben hirtelen megno a kormdnykerdk elfordftdsarro", rrur.reg;, *o r A hidrauliku, to.l.,anyrri uzemideje ilyenkorulmdnyek k6z6rt nem haradhatja meg a rerjes uzemid6 egy sza"zare[at.
A traktor vontatiisa eseten nteghibdsodott, vigy tizemkdpt"-t.n tapr.ivattyl mellett a traktor sebessdge nem haladhatjameg a l0 km/h-t.
Uzenteltetes soriin nem ajiinlott a kormiinykereket a szdlsd helyzetekben tqv6bb tartani, mint amennyi idore afOrduldShOZ SZtikSeg Van. 
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A hidraulikus korm6nymfi dugattyrirudj6nak g6mbcsukl6 csatlakozdsa

1,g - ellenany iI(;2.-biaos{t6 al6tdt; 3,5,1I - betdt;4 - zsirz6szem; 6,10 - h6zi,'1,14 - porvdd6;
' 'g 

-Osszek0t5 rud; 12 - csap; 13 - z6r6dug6; l5 - dugattytrud

Ellen6rizzuk a kormdnykerek holtj6tdk6t, ami nem haladhatja meg a 25 fokot. Sziiksdg esetdn szuntessiik meg a

kotyog6st a munkahenger dugattytrudj6t a korm6nykarokkal 6sszek0t6 g0mbcsukl6kn6l'

Ehhez vdgezziik el a k0vetkez6ket:

t6volltsuk el a 13 z6r6dug6 biztosit6s6t (6.6br4 cs htizzuk meg annyira, hogy a kotyog6s megsziinjon, majd

biztosisuk biaosit6huzallal;

- sztintessuk meg azl anyabiztositasat 6s csavarjuk vissza l-2 fordulatoq

sztintessuk meg a kotyog 6st a 6 hinr6csavar6s6val a dugattyurtd huvelyre;

- a 6 hAzat rtigziive htizzuk meg az I anydt Cs biAositsuk a 2 biaosit6 aletdftel.

Vdgezziik el sz0ks6g eseten ugyanezeket a mfiveleteket a m6sik oldalon.

A munkaheng.. augunr,iru[ja, " korm6nykarokkal 6sszek0t6 gombcsukl6k kotyog6sdnak megszi.intetdse ut6n

ellcnorizzuk 6i szUksdg esetdn 6llitsuk be az els6 kerekek 0sszetart6s6t. Ehhez:

dllitsuk a traktort egyenes feliiletre tgy, hogy a vezet6kerekek szigortian egyenes vonalban legyenek a traktor

a 9 kar be-, kicsavar{sdval (a mtiveletet mindkdt oldalon el kell vegezni)

helyzetbe (ekkor a dugattyrirudak kinyrll6sa egyformdnak kell lennie a

- a be6llit6st k6vet6en hirzzuk meg a 8 any6t'

IO. VILLAMOS BERENDEZESEK

A villamos berendezes bonyolult ds hozz6f6rhetos6ge kovetkeztdben konnyen sertheto rendszer' ezdrt figyelmes

kezeldst igdnyel. Ennek ktiveikezt6benjaratlan szemely beavatkozdsa a rendszerbe nem engedheto meg'

hossztengelydvel;

csavarjuk le a 8 ellenany6t (6. 6bra) es

6llitsuk az els6 kerekeket a sz0ksdges

munkahengerbol);

A villamos berendezesek hib6tlan 6llapotdnak fenntarlasa 6rdek6ben

megbizhat6sdgdra, a kapcsok rogzitdsdre es a szigeteldsek Cpsdgere'

A iraktor villamos berendezese a generitorb6l' akkumuldtorb6l' '

iigyetjUnk a vezet6kek tisztas6g6ra, az erintkez6k

6nindit6bol, kUl0nb6z6 jelad6kb6l, nrilszerekbol,

kapcsokbol, erintkezokb6l ds a vezetekekbol 6ll'

A vonratort es ruggesztert munkaeszkdzok finy- cs hangielz6- kdsziildkeinek csatlakoztat6s6ra az I csatlakozoaljzat

szolgdl. Ha a csatlakorOug-tot nent haszniiljuk, z6rjuk le azla feddllel, nehogy por vagy viz ker1lj0n bele'

rH:
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10.I. Villamos kapcsoldsi rajzok

T30_69 rraktor villamos kapcsoldsi rajza

l' Jobb elso fdn;rsz6ro (AI2-45+40' Al2-4 izzok).2. Generiiror.3.-onindito.4. Akkunrurdtor.5. rzzitogyertva.6.Egverintkezos dugaszolo csatlakoz6 z giztosit6blokk. g. rcun. s Nyorcerintke.,ir'a]rsrrroro csatrakozo. 10.
Atttpcrtneter' ll' Testkapcsol6-ellenorzo r,i",,pu (Al2-l izzo). li. l.trogo I3. Izzitogl,errl,a ellenorzo ldmpa (A6_lizzo)' l4' onindito-kapcsolo l5 Haterintkezos dugaszolo.ruiiur*o.i.'16. Az erso uurrr-'"..oiiuerendezesdnek viramosnlotorja l7' Fdkl,rnna-kapcsol6 l8' Hiitramenetilampakap.r"io.-is Az p6rkocsi lrriio;o.ry zata.20.Jobb hdtsofdnvszoro (Al2--s0 iLzd'.21'louu rratso ian'pa (,qlz-ir+0, e lz-zi..s izzok).22. Bar rrdtso rdrrrpa (Ar2-2r+6. Arz-2lri ;2t51*;' 2i Bal hdtso fenysz616 (et2-sdizzo).24. n.rar.lr,iura-meg.viriigito riinrpa inrz-s. 2 db. izzo).25. Aftilkeventilliitor villarrros motorja. 26. eulakt<irtri. 2?. ;-'ft,;k; r,rt.iu.r.ia".JrJ'[k' uiiramos nrotorja. 29.N'lerrnyezetliirrpa (Al2-21-3 izzoi' so' n n,i[.fiitcjberendeze*n.r rup"roloja.3r. a u.niirrator ds mennyezetrdmpakapcsoloia 32 Terrrro-bi'retall biztosito. i:. ors.asrtl Jr ,"*pir"it fenydtkapcsoro. j4. Ktirrkapcsoro. 35. Hdrsotdrrl'szoro-kapcsolo' 36 

l.lelyzctjclztl kirrrpakapcsolo.lz. vtosoucrlniezds-kapcsolo. 3g. Iriinyjelzo-6rkapcsolo. 39. Azorsziitltiti lc,v visszaielzo ldnrpija (Al2-i irzZ1..no. ezira,.,ri.i.,it'lren<irzri ldnrp6ja (Ar 2lt rzzo1.4r. A rdqzitorikvissza.iclzo liinrpiija (Al2-l iz-zoj. iz.. rr,t,irr.ruitagito t6mpa['ffiirlz-:,5 db. i;;i o:. Ur.n,nnyagszint_je.izri.44.olailrorrretro 4-5 lrii.vielz<i-mcgszakfto. io.-a ftit..suttiko;;;; 47. Negyerintkezos dugaszoro csatrako zo.48
-l'cstkapcsol<i 

49 lldi,c'ro-jctajo. -s0 Uzenranyagszint-jelado. s l. nz ers<i fd,yszorok kapcsololc,rrreze . 5l Jobb elscilllllJ,ltll;i ri,il:^',r:?.i; n'l 'i'a t,i,upa jnr:-zi-j, nr':-i;;;Jk; '.. Tlrl!",u,.,e2 .55 ,ar c,rso
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. VTztraktorok elektromos kapcsol6si rajza

1,3. Els6 l6mpatestek (Al2-21-3, Al2-5 izz6k). 23g. Technol6giai fdnysz6r6k (A12-50-40 izz6k)' 4'10' Els6

fdnysz6r6k (Al2-45-40 izz6k). 5. uzemanyugrrirrt drzdkelo. o. otaltromerseklet drzdkel6. 7. Test kapcsol6' 8'

Gener6tor. 9. Onindit6. t1-. tizrtcgyertyak. i2:Egydrintkez6s tokozott csatlakoz6. 13. Akkumuletor' 14' Ktirt' l5'

Hordozhat6 l6mpa dugasr.Aiuttitu. iO. t,ritar-filen6rz6 l6mpa (A 12-1,2 izz6)' l7' Nyolcdrintkez6s tokozott

csattakoz6. lg. olvad6biztosit6 t6bla. lg. onindit6reld.20. Kulcsos kapcsol6.2l. "test" ds gener6tor mtik0d6st

esen6rz6 r6mpa (Ar2-;i'i;;';;.2;:'A;;dr6 (A-mer6). 23. rordulatszdm- ds sebessdgmdr6.24' ozemanvagszint-

)erzo.25. orajnyom6sjelo. zo. ota;tr6mdrs€kiei kijelz6. 27. K€zifdk ellen6rz6 l6mpdja. 28. "fdnysz6rd" ellendrz6

lampa (Al2-1,2 izz6).29. Technol6giai l6mpateste"k kapcsol6ja.30' Mtiszerfal megviliigit6 l6mp6k (Al2-3-l)' 3l'

Mfiszerfal vil6git6s es helyzetjelz6 kapcsol6ja. 32. trinyie\zii sziggat6. 33. vdszjelzti kapcso16. 34' Fdkl6mpa kapcsol6'

35. Hatdrintkez6s tokozon csatlakoz6. 36. p6tkocsi (vontatott gep"tl elektromosberendezdseinek dugaszol6 aljzata'31 '

Irdnyjelz6, tompitott 
"ifrgi,ar 

tr fJnysz6r6, trangie)res mUf<oadeg.tapcsol6ja' 38,-42'.H6ts6 lampatestek (Al2-21-5'

Alz-21-3 izz6k).40. Hiitramenetbe kapcsolt mJor indit6sdt kizar6 kapcsol-6.41. Rendsz6mt6bla megvildgit6 (Al2-5

izz6).43.Ablaktiirlo.44. Abtakmos6 kapcso16.45. Ablakmos6 motor.46. Vezetofiilke ventil6torelektromos motorja'

47 . Mennyezetl6mpa (A I 2-2 I -3 izz6). 4g. Vezer6fulke fritotest elektromos motorja. 49. Ablakfiites' 
'o

Mennyezetlampa tapcsol6.5l. Ftitds is fritdtest motor kapcsol6.52. Bimet6l biAosit6.53. Ventilator 6s els6

technol6giai l6mpatest kapcsol6. 54. Iranyjelzo ia*pur.t,. 55. P6tkocsi ir6nyjelz6 l6mpa' 56. Negyerintkez6s tokozott

csatlakoz6.

10.2. A gene16tor

A generdtor ilramgerjesztdsre 6s a feszultsdgnek az adott tartom6nyon beliili fenntart6s6ra szo196['

A gener6tor sdrtetlensdgenek biztosit6sa erdekdben, ha a traktoron vagy hozz6kapcsolt munkagdpen hegesztes

*rikakot vegzunk, kOssIk le a gener6tor kivezet6sdr6l az I 6s 2 vezetdkeket'



I0.3. Az akkumul:itor

*:,:ifi$i1[;;:[[T":T:ilX,T:1,Til:,fl],H:iiiriisdra) 
szorgdr, ez az energia a n]oror beindrtdsiira, a viragrriisra
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Akkumu ldtoriil lapot a cel kik feszti ltsdgdnek ftiggvdnydben

Akkumul6to16llapot
Feszriltsdg, V

Teljesen feltriltott r 7_r a
25%-kal kisiitt

Ha a traktort ecy h6Tlit 
1.r.1.90 ideig nem rizemelretjtik, kapcsoljuk le az akkumut6torr6l a ,,_,, 

p6lust . Ha az
lii:q'"iit1lff$ [ffii$:l,lryf;-[:;la;E#;[ffi, az akkumuriiro*, te,jesen t<irtsuk rer es sziiraz,

:i::#1:#i:riJ:ffT:r-"jffil3rni ul'urru,,;ii;;;l;,,";iu., ,,r.n eserben a remezek szurriitosodhatnak es

10.4. Az els6 f6nysz6r6k f6nyir6nydnak bedltit6sa

+.!H'r'r"#::ff1l":Ti.:*bedllitani' 
hogv azok megfetet6en virdgrts,k mes az utat ds egyidejrlreg ne vakrtsiik a

ild;"T:fiii:,:';?:'"i"xiffi:,[:.ffi1i*]"$:1,,.^s:f"ff:iTr:,:,,i.fi,tJ!.":%..##;.1ff;Ti..l:f,.;
H - a fdnysz6rok kcizdnponuanak magusrag" r'p"alZ ftifoft; g-,_ a.runyr.OrOf. k6zcitti tiivols6s.Ernv6 helvett falat is uitur''u'r.,li"*]^ir;].i;r.gr.r.rti.ri.,r..n#,:fliiy]6ba.n 

niggu n:.nyrror6k heryes bei*itiisa.
Gyriz6djtink meg arrol' hogy 

'inJtkii["vr.orun7r.gvrr.*"'gyuirii kiur.orrragtti-iagy tompitott fdny. Kapcsoriuk
be az orszdgriti fenvt' rea.ltit te 

", {tlk-d;zorot ftiyatna;,j;;';"ggar, raziiuk *!g u ,arik fdnysz6r6 rtieiit6
anvdjdt 6s 6llitsuk u' "t i renv'ilii;;"il'gv u renvroit ,;;;; ,jtl,::ug"n r,.ry.rr,Eirlek er, ezut,n a renysi6r6t
rrigzitsiik re. Azonos m6do.n alri,"[t.?r;,*, 

r:*iry,*.,i;i:,r-l- u^*, hogy o re, ffirort k.zeppontjai azonosllhH:"*:1,::?::h$,*l,T;','"',"j,"#l]]llm:*t" u-i',i.itnvror,oi riir i,i,ui"*., ennek a rdnyrortnak a



I I. A TRAKTOIT MUK6DTETESE MUNKAGEPEKKEL

A vontatott vagy liiggesztett munkaeszkoz csatlakoztatdsinil ktizelitstik hoz'z| a traktort egyenletesen, alacson;-

fokozaton es csokkcntett fordulatszdm mellett. A traktor ds munkaeszkoz kozott embereknek nem szabad tartozkodniuk.

A kapcsol6st csak meg6llitott is lefdkezett traktornal vdgezz[k'

Munka k6zben igyekezzunk teljes mdrtekben nregterhelni a traktort azon esetek kivitelivel, arnikor a vigzendo ntiivelet

ezt megakad alyozza. A tilte rhelds csokkenti a traktor dlettartarnat, a rdszterhel6s n6veli a tizemanyag-fogyasztast.

Teljes terheldssel az l-5. fokozatokon mtikodtessiik a traktort. A hatodik fokozat sz6llit6sn6l 6s uresjdrati mozgdsnill

alkalmazhato. A fordulatszdm-csokkent6 fokozatok nem alkalmazhat6k a traktor von6erejdnek noveldsdre. Ezek a

f,okozatok legfeljebb a 4.2. pontban tal6lhat6 t6blazatban megadott von6ellen6ll6sir ertekekre szdmitottak.

A mez6gazdasdgi munkikn6l a traktor fokdppen vontat6kdnt szolg6l es rendszerint puha talajokon mozog. Ennek

k6vetkezmenyekent a hajt6kerekek iilland6an cstsznak. A hajt6kerekek cstlszdsa fdleg a munkaeszkoz ellen6llis6t6l es

a traktor tomeg6tol nigg. tvlinet nagyobb a munkaeszkoz ellendlldsa es kisebb a hajt6kerekek megterheldse, annal

nagyobb az ut6bbiak cstisz6sa.

Er6s csfrsziis eset€n gyorsan kopnak a gumiabroncsok, cs0kken a teljesitmeny is ndvekszik a.iizemanyag fogyasztdsa' A

hajt6kerekek megrerheles6nek n<iveldsi 6s cstisz6suk cs6kkentdse cdlj6b6l a fiiggesztett munkaeszkdzok alkalmaz6s6ndl

v6itoztassuk meg a kOzponti von6.id els6 vdgdnek bek6tesi helydt.

A fiiggesztett eszk6z0k terheldse azzal a kovetkezmdnnyelj6r, hogy felemelkednek a traktor els6 kerekei, ami ronda a

korm6nyozhat6s6got. A traktor hosszirinyi stabilit6s6nik novel6se ds korm6nyozhat6s6gdnak fenntartdsa drdekdben az

eluls6 r6szdben p6lsrilyokat helyeznek el. A s0lyok szima2-S lehet a vdgzend6 mtivelett6l fiigg6en.

r2. UzEM- ts xBN6euYAGoK

A traktor csak az elolrl tisztasdgt ds minosdgri Uzem- es ken6anyagok haszndlata eseten mtikodik maximdlis

hatekonys6ggal. Ha a folydkonf ds konzisztens ken6anyagokba meg kisebb stirl6d6 hat6s0 anyagok kerulnek

be (akdi a t-e-veg6bttl is),'az drintkezo alkatr6szek erosibben kopnak, mivel a ddrzshat6sri szemcsdk srirl6d6s

k0vetkeztdben femreszecskdk megjeten€s6hez vezetnek, amelyek mennyisege az id6 haladt6val ndvekszik'

Javasolt min6sdgti 0zem- 6s ken6anyagok:
gdzolaj - hivatalos iizemanyagt6lt6 6ll,omdsokon kaphat6, ellen6rzdtt min6sCgii dizelolaj,

i ototota; - 15W40, hajt6mfl olaj - 80W90, hidraulika olaj - 46'

A ken6anyagokat tiszta eddnyeiben tdrotjuk. Rakt6rozii kozben biztositani kell a por, nedvessdg 6s egydb idegen

anyagok ueiitasatot val6 v6deits6get. Nyir;tt tart6lyb6l (p6td6ul v0dorb6l) tilos feltrilteni a traktor iizemanyag ell6t6 is

kendsi rendszeret.
A k6rnyez6 leveg6 hornersdkletenek jelent6s vdltoziisa esetdn megvdltoznak az uzem''is ken6anyagok tulajdonsdgai is.

pdlddul a viszkozit6s ,t[. Vunnot miiden dvszakban haszn6lhat6 olalok is, azonban azizem- Cs ken6anyagok tobbsdge

megfelel6en haszn6lhat6, peld6ul nagy h6mdrsdkleten ds nem megfelel6en alacsony homdrsdkleten, valamint forditva'

Ezcrt ha a napi kozdphdm€rsiklet 5; c fbld emelkedik vagy 5" c al6 csokken, az tizem'ds ken6anyagokat le kell

cserdlni az adott h6rndrsdkletnek nregfele16 fajt6kkal'

12.1. Uzemanyagok 6s ken6anYagok

A betiilt6s ris ken6s hclye, tdtclszrim a

vizlaton
Uzem- es kentianyag

mennyis6ge (l) x ken6si hell'ek
szdma

Uzemanl'agok, olajok 6s

ken6zsirok

Uzemanyagtafidly 53 gdzolai

Forgattvtishdz
't 15W40 motorola.i

0,r A forgattytshiizban haszndlatos
motorolaiok

Legsztiro (7) 0,8 Haszn6lt, letilePedett, a

forgattyIhazban hasznilatos
olaiok

v'f z-2032. YT Z-2032 A, VTZ-104 8 A, VI-Z-

2048AS traktorok kornrinynrtive ( l5)
J,I A forgattyirsh6zban haszn6latos

nloto16laiok

Ilidraulika ( I I
5.85 46 minoseeii hidr. olai

'l'10-69, V 1- 7--2.021, V1'Z-201 I lraklorok
lixittctcl-lriiza (2 I )

l0 80W90 hajtcirniiolaj

v'l'z-10i2A. v'l'z--20-18n, v'll--10'l liAS

traktorok tiiiittetcl-lriiz-a (l I )

l4 80W90 hajt6nrtiolaj

[)crcrrrhaitisok haz-ai (2] ) 3,0x2 A foattctel hiizbart lraszniilt olaj

A

U zemanyagszivattyir (9)
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mennyis6ge (t) x kendii helyek
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Tdlrsii[ kin o;;adsG;Z
WZ2
traktorok els6 hajt6hfdjanuf. f.r,S;;;"ii.i Zs irzopressi I 53iIi nffi u k

bex2 A c s o n k t. n g e I y-n?f f iizn ii I t-

y:2 2

Mr*"ri"i'r]r A csonktenffidthilznelivTZ-203
traktorok e ls6 hajtdh fdjarrf, ., *f O.r.prrr. i

A zsfr mesieiilEEii-
hezagokban x 4

e "'onktfr$ffiTiEn7ii
ventitato-Gp7ffi@

R .ronkt.n$[n?l haln?ltT30-69,

\ststggygiqplsyai (3) O,ZxZ (fe?elmQtotttig
A csonktengffi-f,iiii7iirot.ng.@
A.ronkt.nge-iffiGi,iiiy12-293

I$,". 
elso hidjrinak taraanteres],.rrrrsrr, A zsfr megeiEi?GG?

hizagokban x 2
A csonkteng- ynEi hasinlit

Y-rz-20i2%2048AS trakrorok korrniinybere"d.;;r;,.r.k-
karddnkeresztje (13)

A zsir megjeGnEseEi
hdzagokban

a csonktenfr yn6I hasznaii

ezuggeszto@

-

renyomds a kordseknEGiio A csonktengJfr? I hiEn7iitrtyi tott f"t f"iti t.G t

I3. KARBANTARTAS

trl:jl:iii:"::T::' :':":': 
tcirteno ervd-qzdse ndveri a traktor ere*arran,dr, varaminr csdkkenti a javrtdsi

#,1.;:J"[,Srog .A nrunkavdgzes 
"l.rk..d;=;;;k l;.10;'id<iszakossiigottitoilozo-nir ;ry;;;',;;,n'ilrff,;i:;'"i'"'mliilo szerinr d;;;;#'r.s . A 13.2. pontban er<iirtHa a rraktorr nerrezebb 
"irr;;;;i"[;r,iii'riJ.n,.r,.t;ut 1pr. honrokos tarajon, a reveg6 nap

karbantartiisi tttilveleteket *rr[r;irr.. r..]i'.trieg..,,i ., u^r,i'i.i n,.,l*,0, ftiegoen. - Jy portartarma meilett), a

olajcserenel azonnal a traktor nregrillitrisa utiin tdvolitsuk er a haszniirt orajat.'A nrereg oraj kisebb viszkozitiisrj ds

jobban fotyik.
Egves mtivelerek vd-qrchajriisiindl a 

irrea.rrf ystengcly forgatdsdnak_ nregkcinnyitese celjrib6l (pildriul
i:iFi:lJl,""T:"l.liliiatl;*,.T:mi*o,i1iff.T,#l t. . d.k";;;;;;Jnio .,,,.,,yis,enge,yr azhcl'czc'rt kulccsal vcrgc)ztik. -' -'-''-nlcnctevet szenrben iillunk, o rorgotaraiu-*,;iar.r, I r.gzirci csavarjdra
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I 3. l. Napi karb:rntart6s

Mirrde. nap a traktor iizenrbedllitdsa eliitt ellerrorizziik az olajszintet a motorban. A nlotorl nent szabad beinditani''

olajszint a rleropalca "l-l".leltitdse alarr van. Sz-tiksig esetdn toltstink utdna olajat a 14.1. porltban leirtak szerint'

t:llc,.(iriz-z_tik az ola.iszintei a v-l'Z-2012. vl-z-l0ilA. vrz-2048A. vl'z-l048AS traktorok korrnanl'hidraulik6-

tar.tily.barr. sztiksdg csctin az- olaip<itliist a 1.1.7.1. pont sz-crint vigezztik. Negativ hontctrsekl':'t eseten nlelegitsiik

k.rnrirnySidraulikhban levo olajat. ehhez nrtiko<lo motor nrellett tnindket irinl ba titk0zesig lbrditstrk

kornri nyke rekc't neltanyszor.
Antcnnyibcn o troktoi fokozott portartalnrir lcvegoallapot mellett Uzcntel. tisztitsuk mes a motor ventillato

vcclohai6.lir (l.t.l. pont). E nrtivclcr gyakorisaga a levcgo szennyezettsegetol {'itgg'

ll. a trakt.r kavicsrs i.r.p.n vagy-rirds nehdl tcltcteiek nrellett iizernel, sz-cntrevd(clezdssel ellen(irizztik a ftttor

vctlobcrcndc.z-.,sek dpscgct'es a ttilsO kdtisekct. Ktil0n0s figyelnret forditstrnk a kerikrogz-ito anyiikra'

Solra scrrr sz.abad tcljcsc-n clhasznalni az- egisz iizcnlanvaqot. cbbcn az csc'(trcn lcvcgo sz-ivoclhat bc az i'izcrttanrag

rcrrclsz.crbc.



A munka megnevez6se
Id6szakossdg iizem6rriban

Mossuk meg ltis-titsut rneg;:

els6 hididnak csuk16it

a hengerfejek ds a radiiitor hiit6bordeir
a motor olajsziir6_h6z6t
a izemanyag-szivattyf h0rg6szelepdt
a izemanyag_tartflly fedel6t ds szfir6jdt
a izemany ag_d urvasztir6t
a ttzemany ag_fi nom szii 16 h6zdt
a ldgsz[ir6t
a hidraulikus szerkezet hdrgoszelepdt ds sziir6jdt
a kormiinyhidraul i ka tart6ly6nak hbrg6szelepdi
az akkumuliitor-zir6csavarok szell6aifuratait
a p6luskivezetdseket ds vezeteksarukat

Tiir6ljiik szdrazra az akkumuliltorok fels6 feliiletdt
Ellen6rizzi.ik ds szUksdg esetdn p6toljuk az olajat:

a forgattyrihiizban
a j,ze many ag-sz i vattyri h6zab an
a hidraulikus tartiilyban
a Y TZ-2032, V TZ-2032 A, V TZ-2048 A, V T Z_

2048AS traktorok kormdnyhidraunia;ana[ iunalyaUun

els6 hajt6h idj 6nak fo6ttdtel -h6z6ban
VTZ-2032 A, VTZ_2048 A, VTZ_2048AS traktorok

e ls6 hajt6h idj iinak peremhaj t6s-h6zaiban
a T3 0-69, VT Z-2027 traktorok korm6nym ii _ hLzAban

Ellen6rizzi.ik ds sziiksdg esetdn desaill6lt vizet t6ltsiink az
akkumul6torba
Cserdljiik ki az olajat:

a forgattyrih6zban (100 0zem6ra ut6n)
a iizemanyag-szivattyriban
a ldgszii16ben
a f66ndtel-h6zban
a peremhajt6sok h6zaiban
a hidraulikus szivattyri hajt6mtihdzaban a T30_69,

Y T Z-2027, V TZ-2032 traktorokndl
a Y TZ-2032 A, v T 2-2049 A, V TZ_ZO4g AS traktorok

els6 hajt6hfdjdnak f66ftdte I -h6zAban
a Y T 2-2032 A, VT Z-2048 A, V TZ_2O4BAS traktorok

els6 hajt6hidj6nak peremhajrds-h6zaiban
a YTZ-2032, VTZ-2032 A, v TZ_2048 A, VTZ_

2048AS traktorok korrniinyh idraulika-tart6ly6ban.)
a hidraulikus rendszer tartiily6ban'i

Cser6ljiik ki:
a tizemanyag-fi nomszrir6 elemdt
a motor olajszilr6jdnek papir szrirrielemdt

Kenjiik meg:
a venti I liitor csapiigyait
a tengelykapcsol6 kinyorn6csapdgyiit
a YTZ-2032, VTZ_2032A, VTZ-2O4BA, VTZ_

204 8AS traktorok kormdnyberendezdsdnek kardiincsuk l6jdt
a kormiinyoszlop fels<i csap6gyiit
a YTZ-2032, VTZ_2032A, VTZ_2048A, VTZ_

2048AS traktorok hidraulikus korm6nyhengerdnek csapjait
a T30-69, VTZ-2027, VTZ-2032 rrakrorok

csonktengelyeinek perselye it
a T30-69, VTZ-2027,VT2-2032 rrakrorok els6

kerikagy-csap6gya it
V TZ-2032 A, V TZ_2048 A, VTZ_2048AS rrakrorok

els6 hajt6h f djdnak lengoperselyeit
VTZ-2032 A, V TZ_2048 A, VTZ_2048AS trakrorok

elso hidja karddnkercszrjeinek csapdgyait
a Y T 2-2032 A, V't Z-20 4 B A, V T 2_2048 AS rraktorok

t4.l
14.4

t4.2.2
t4.2.1
t4.2.1
14.2.t
14.3

14.7.1

14.7 .2

I 4.1 4.1

t4.t4.l
t4.14

t4.4
14.2.2

t4.7.1

14.7.2

t4.9.4

14.9.4

I4.8

t4.t4.l

14.4
14.2.2

14.3

l4.l0.l
14.10.2

14.8

14.9.4

14.9.4

14.2.1

t4.4

t4.6
l4. t I.l

14.7.2
t4.7.2

14.7.2

t4.9.3

14.9.3

14.9.4

14.9.4

t4,9,4

13.2. Karbantart6si munk6k mcgnevezdse 6s id6szakossdga
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A ntunka megnevezdsc I do szakossii g ti ze nt616 ban Feiezet

8- 10 t25 250 500 I 000 2000

@semelotengelyet I

a p6luskivezetdseket is vezetdksarukat 
I

Ellendrizziik ds sz0ksdg esetin szabiilyozzuk be: 
I

a ventilldtor ekszij feszessdg6t 
I

az abroncsnYom6st I

a T30-69, VTZ'2027 traktorok kormdnykerekdnek 
Iholtjdtckdt I

a tengelykapcsol6- ds blokkol6rnti- pedalok 
Iholtjatdkat I

a teljesitmdnylead6 tengelykapcso16 holtjatdkdt a 
I

vTZ-20)2,VTZ-2032A, VTZ-2048A, VTZ-2048AS 
Itraktorokn6l 
]

a fekped6lok holtjAtdkAt
a kdzifdk-kar holtj6tdkdt
a szelephdzagokat
a friv6k6kat i porlaszt6s min6s6ge szempontjdb6l")

a uzemanyag-izivattYirt" )

a kormdnyrudazat csuk16it

a T30-69, VTZ-2027,VT2'2032 traktorok els6

kerekcsapdgyainak tengelyirdnyir hezagdt

az els6 kerdkOsszetart6st
Ellen6rizziik:
I u eeneriitor mfikdddsdt")
I ur tinindit6 miikoddsdt")

I u vezetdkek 6llapot6t

I urelektrolit sririisegdt, sztiks6g eseten tdltsUk fel az

I akkumuliitorokat
I Haterozzuk meq a motor teliesitmdnydt 6s 6q!fogyg91!4931
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t4.1 .l
l4.l4.l

14.6

14. t3

14.8 ds

14.9.2
l4.rI

l4.l t

14.12
14.12.2

14.5

14.2.2
14.2.2

14.9.2

14.9.3
14.9.1

14.14.2

t4.t4.2

l4 l4 I

')A mtivelet dvszakviilt6sn6l eseddkes karbantartiis alatt vagy 1000 iizem6r6nkdnt vdgzendo.

")A mtivelet mrihelyben kell elvdgezni.

I 3..1. Evszaki karbantartris

Ahhoz, hogy at6llitsuk a traktort nyiiri iizenrrol tdlire 6s fbrditva, vdgezziik el az 6vszaki karbantartiis6t. Rendszerint az

evszaki karbantartdst a napirenden levo karbantartassal egyidejtileg v6gezztik.

Arnikor a k6rnyezo levegd h6mdrsdklete 5'C-n6l magasabb nagys6goknd[ 6lland6sul:

- titkOzesig csavarjuk ki a gener6toron [ev6 I csavart;

- tiivolitsuk el a fojt6tiircs6t a ventillator burkolata al6l, e cdlb6l nyissuk ki a burkolat reteszeit es vegyiik le a

burkolatot. vegyi]k le a fojt6tarcsat 6s helyezziik vissza a burkolatot;

- kicsavarva a 3 csavarokat es nregforditva a 2 kapcsolot rhgy, hogy a nf il az "JI" betii fele nezzen ds kapcsoljuk be

az olajhtitot;

- cserdljiik ki az olajat a lbrgattythazban, a iizemanyag-szivattyriban, a hidraulikus tartdlyban') a kenesi tdbldzatnak

megfeleloen ( 12.2. pont).

Arnikor a levego horndrsdklete 5"C ala stillyed:

iitkdzdsig hfizzuk meg az I csavart a ge neritoron:
szcreljtik be a fojtotircsit a ventill6tor btrrkolata ald:

kapcsolitrk ki az olajht'itiit dthe'11'czve a 2 kapcsolot rli'illal a "3" bet('i tcle:

cscrcl.iirk ki az olqat a forgattyirhdz-ban. tizcrrranyag szivatty[rban. hidratrliktrs tartalyban a kendsi tablAzatnak

rnegtclc loen.



I4. A KARBANTARTAS ELVEGZESE

14. I. A traktor tisztitdsa 6s mosdsa

Nyissuk fer a motorhaiTrer6r, vagy vegytik ,. u 
To.l::oLlkorator. Kapcsorjuk ki az I rereszeker iburkolatdt' Csavarf uk le-a l.,sziilty."r-'r"vat.i es vegyutr re a ventiildrol'X*rlij,:,' :t^,^.:l.k:,is vegyrik re a venriniirorvegytlk le a 6 kdzdosri levegdszabitrorii..-"-' 'b YegyuK te a ventilldtor 4 haloj6t. crr"...rr"r,'L u, s szdrn-yas anyiit esA hengerfeiek es hengereki u"toaii"otot t' a 8 olajhtit<i kdt oldardn kaparo.fiivar, kefevel tisaitsuk is vizzer mossuk.

A hdlot es a traktor t<iibi reszet ,,;;;; il;id;".r ,orri,t, u 
";ffi;r';:;rdezesekndr errivigy;tosan jiirjunk er.



I 4.2. Az tizenta nya g-e I ki t6 ren dszer ka rba n ta rt:isa

I 4.2.1. Az iizc rn a nya g-szii 16k ka rba n ta rtitsa

Elosziiro:
Csavarjuk ki az I csavarokat es vegyUk le az 5 hengert'

Csavarjuk lc a durvasziiro 7 elemet.

Csavarjuk ki a 2 csavarokat, vegyuk le a 3 cseszdt 6s emeljtik ki a finomsztiro 8 elemet'

A Ieszerelt alkatriszeket *orrrf'n,.g tdbbszor belemdrtvi azokat mos6oldatba''

Finomsziiro:
C*r6lJi',k.11i fjjal a finomszriro elemdt es helyezztik vissza a leszerelt alkatrdszeket.

A 4 es 6 z6rocsavarokon kereszttil t6volithat6 el a 0zemanyag'

A uzemanyag-szrirok 6sszeszerelese utdn feltdtlen0l legtelenitsuk a rendszert. E c6lb6t csavarjuk [e a k€zi t6pszivatty0 9

fogantyrij6t, majd ide-oda mozgat6ssal szivattytzzuk 6t a rendszert. Amint a rendszer felt6tt6dik iizemanyaggal, a

fogantyfnehezebben mozog. Ezut6n a fogantytt csavarjuk a hely6re'

Vegytii le a uzemanyag-t;aly toltdnyilasanak ll fedel6t, vegyuk ki a szintmdr6 pdlc6t, a l2 rug6t es a l3 sztir6t'

Mossuk meg az 6sszes- alkatidszt tobbszor belestillyesztve azokat mos6oldatba. F0vassuk iit a uzemanyag-tartaty

fedeldben lev6 l0 nyil6st.
A Uzemanyagot a csavarkulccsal kicsavart l4 iiritocsapon kereszUl eressziik le'

I



I 4.2.2. A iizema nya g-sziva ttyri 6s friv6 kd k ka rba n ta rt6sa

Az olajnak a 8 ellen6rzo furat.els6 szdliig kell drnie. orajcserdndr c.savarjuk ki a I0 ziir6csavarr es az iirit6furaton

i,,'i[i!!:;J-,1[,iJ:,1x,*:r;;:;['][iifr;11*j:ffimli",il1;l.,.nkcsavarvaa+za.ocsa,a.,
ilffijql.l.*,":,'r'r',fllri 

is a ru'ota* i'irri,iiat *u,"rvi;;il;;;'d; rerr ervejeztetni. A i.rzemanyag,szivanyti is acsavarjuk kia r5 csavarzatokat ds a I4 anyiikata nagynyomiisti cs.veknir;
::irrqul. le a 13 anyiikat es vegyuk t. u i'o?lomtut; net; 

:
:::Jil:[i::i'r31'#: .' q";*'u';;;;;' 

a szivarrvrn a moror rerrirerheryezett r csri csavarzariir;
kapcsoljuk le a 6 von6rirdat a szivattyrlr6l;
csavarjuk le a I I anveikat d;.]2.rururotui, nrajd vegyiik le a szivarty[t.

td![?:':ffi#J,",::i ';;rr;;;L-v ,i;i*iJ,., iarorrisa.roi,i",]* be a csavarzarok ds cs.vek rurarair, varamintA szlvattytik es frivokrik visszaszereldsdt forditott sorrendben vigezziik..Ugyerjunk arra, ho-ey a csavarzatok is cs.vek
alatt mindig legvenek 

'01': 'rau:t.t tlr.-*yrvomasri csovek r.i"-*.rJr.rl.7:;"-r;;:;*rdse 
utdn legterenitsrik a

rendszert a l4'2'l' pontban lefrtak szerint. ,i-'*l,o. beinditrisa uiri, .ii.roii-rt 
" 
.."ir"*"rr*n csovet tomirensdgdt.

tl
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14.3. A leveg6szfl16 karbantartisa

Nyissukkiazlkapcsokat,vegy0klea2aljatds6ntsiikkiahaszn6ltolajat'
gi,.f:i.ik ki az 5 6s 6 szrir6elemeket a ldgsziir6 h6z6b6t'

Csavarjuk t" u e ,ra.nyur"uffi ".gyur,lr" 
az al6tdteket 6s emelj0k ki a 7 olajcseszdt az aljb6l'

Mossuk meg a sztiroel;"k; es teizerett alkatrJs'eket tobbszoi besUllyesztve azokat mos6oldatba'

n ,riirO"t.,i.ket csak vizes oldatban szabad mosni'

Mos6s utiin a sztir6elemeket sz6ritsuk meg ds n.ry"-tit be a ldgszfir6 hazaba. Helyezziik be a 7 olajcseszdt' ontsiink be

riszta vagy haszn6tt "hj;;';;;i;u 
u a urr6.i.rol6sig, az aljzatot pedig szereljiik a helvere'

Abb6l a celb6l, hogy az olaj ne sziv6djon be a hengerekbe, ami fokozott koromkdpz6ddshez vezet' az olajszintnek nem

Sf,'111j:'L:1*ilji':[:t 
ii,3x]i],uu a cs.vek romirettseg€r a 4 fajsrilykiitonbozeti fejr6sz reszereles6vel elzarva a

szivOnyilast. e. kozepfordulatsz6mon mfikodo motornak meg kell 6llnia'

14.,t. A ken6si rendszer karbantartisa

Az olajszintet a 4 mer6palc6val ellenorizzi'ik.egy-k6t p..'::.la motor te6ltitdsa utdn el6zetesen kihrizva es let6r0lve a

szintmdro p6rc6t. n r<iiirtas-arra sziikseges, h;'i azoraj leforyhasson a forgattyth6zba. Az olaiszintnek a mdr6pdlca

"H" ds "8" jel6l6sei kdz0tt ketl lennie'

Nem szabad uzemeltetni a traktort, ha az olajszint a "8" jel6l6s flol<;tt vagy u, "ry" jeloles alatt van' A tirls6gosan magas

olajszint eset6n az olaj kifi6csk6l6dik a hor!6szerepen es m6s.t.mitJtien heryen kereszt'l a karterg,zokkal egyilu

beszennyezi a lnoror tiitro r.tut.tet ds ntiveli?z olajiogyasztast. Ha az olajszint az "H" je16l6s alatt varr' csokkenhet a

nyotnas a ken€si rendszerben.



olajcserencl a kii]ritdst az tiritofuraton kereszti.il vegezzik egyszerre kicsavarva a 9 zirocsavart is a sziiro gzd16csavarj6t.

Az olajat a 3 olajt<ilto nyf l6son keresztiil 6ntstik be.
olajcserenel mossuk iit az olajsziirdhazatds cserdljiik ki a papir sztircielemet. E cdlb6l csavarjuk le a2 anyat,vegyiik le
ll,i#,ii'rXil::;ff,L;:::",*ffi1:;.;:rii - il;;i;;;-J;, Mossuk meg a sz,rro arkatreszeir m",oljl.i,.r,

14.5. A szeleph6zagok be6llft:isa

I s.zeleRz6rak 6s szelephimba-utofejek kozdtti hdzagokat csak hideg motoron szab(tlyozzuk.Nyissuk ki a motorh6ztetot.
Kapcsoljuk ki a dekompresszorr.
Csavarjuk le az I any6kat ds vegytik le a 2 szelepfedeleket.
Forgassuk meg a forgattytlstengilyt a forgasiriinyriba mindaddig, amig zdr (felemelkedik) az elso henger g szivdszelepe.Tovilbb forgatva a forgattytisteng.tyt .gy-..tessiik 6ssze , h"ji;";r;;isan levo 4 jel0ldst a 3 mutatoval.Kapcsoljuk ki a dekompresszort.
A7 hdzagmer6 p6lca segitsdgdvel ellen6rizztik a.hdzagot a l0 szelephimba-iit6fejek ds a g ds 9 szelepsziirak kcjz.rr azels6 hengerndl' A hdzagnak 0,3 mm drtdkiinek kell leniie. e rrerrg"Ij.ot egy kis erofeszitessel rudjuk athizni. Az drtdkhideg motorra ertend6.

Ha a hdzag trilsdgosan nagy vagy kicsi, lazitsu.k leg az 5 eltenany6t, majd a 6 szabdlyozocsavarral rillitsuk be a 0,3mm-es hezagot a 9 sziv6szelep ds l0 szelephimba-k6ron, .ruran'turrrt meg az ellenany6t es njb6l ellen6rizztik ahdzagot.
Azonos m6don dllitsuk be az els6 henger g kipufog6szelepdt.

,ff i!,:lf;:ffiX:l:ilil*,',:*;f::n$:[fJ*:l[ru;; 
rorgattvristengeryt r80'-kar a ror-qasirrinyban amig

HelyezzUk vissza a szelepfedeleket.

t



I 4.6. A hiit6rendszer karbantartiisa

A ventill6tor hajtdszija feszesseginek szabdlyoz6sdnil lazitsuk meg a 2 csavart es

generdtort a nrotort6l es h0zzuk nleg a csavart Cs az anydkat. A szij behajl6sdnak l3-20
40 N (4 kp) errivel nyomunk rd.
A ventillator csap6gydnak kendsit a3 zsirz6fejen keresztUl zsirz6prissel vd,gezzljrk.

az I anydkat. Mozditsuk el a

mm-nek kell lennie, ha az 6gdra

l{.7. A hidraulikus rendszer karbantartisa

Tilos hidraulikus olajvezetiket nyomris alatt sz6tkapcsolni, sz6tszerelni !Hidraulikus olajvezetdkek

7[ szetkapcsolAsa elott gvozodj6n nreg arrol, hogy a nyomiis nregsz[int (a hidraulikus henger vezdrlokaria

/l\ lszohelyzetben van). Nyomdsad6s .tott gyo.oaion Ineg arr6l, hogy az osszes olajvezetek ntegbfzhatoan
l-.:J rogzitesre kerult. A nagynyom6son kil<ivelli folyidek megsebesitheti a bortinket, ds komoly s6riildst okozhat,

Folyadek okozta, vagy dgesi seb eseten azonnal lorduljunk orvoshoz.

I {.7. l. A h id ra u likus fiiggesztorendszer ka rba nta rtiisa

Az ola_iszintet a 3 rrrcropdlciival ellenorizzlik a hidraulikus henger tc'ljesen kihtzott dugattyrirudja(i) nrellett. Az
ola.iszintnek a pdlcirr levo "Il" fc'lso es "H" also jcl6lese'i kdzott kell lennie (ellenorzisnel a nreropiilciit nem kell
bccsavarni). A szintc'llc'norzes elott a nrerop6lcdt toroljiik meg.

Ncnr sz-abad 0zcrlcltr'tni a traktort, ha az olajszint tulsdgosan nag)'. ebben az esetben az olaj kifr6ccsenhet a

h(irrriiszclepcn kcrcszti.il. 1-[rlsiigosan alacsorry olajszint csetcirt a rnunkaeszkdzt ncrrt sikertil teljcsen lclcmelni.
Ola.icscrctncil az eltivolitiisiit a 4 ziirocsavarral zirt nf iLlson keresztiil vesczz(ik.
Az olai bct(lltcsclt (rrtiintoltesct) a 2 horgosz-cleppel zart nyildsort keresztiil vegcz-ztrk.

A hiirs,(isz.clclt lcutostisa (bctolteisc) cel,iibtil csavar.juk azt ki, vegyi.ik ki a 6 ltltoduqot es az 5 sz(irot. 'I'obbszdr nreritsiik
[rc'lc ntosrioldattra



A hidraulikus rendszer szrir6jdnek mosiisa c6ljrib6l;- csavarjuk ki a 7 csavarzatot;
- csavarjuk ki a g sli.rlnaz I0 rcigzft6csavarjait ds vegytik re a szrirrit;- csavarjuk ki a sziirofeddt 9 rogit6."**;, er rr..Ji.;ut ,ro ,toro,,- mossuk nreg a sziiro arkatrdsz;it *JJaunut, szererjiik cissze ds vissza.

flr1"1;1?rJ#2027 traktorok szivattvrlhidraurikiijrinak orajcserdjener a kiuritest a r.3 zdr6csavarrar ziirt nyiriison

A betdltest a 12 zir.rocs
A. h6tso n,g*.-r*."o"avarral 

vagy a hcirgtiszeleppel ziirt nyiliison keresau.l a nyiliis alsd szeldig.t,erugotb;i----'-rurrusZ.r emel6tengelvet az I ziirzor.;., t*.r.,ui'zrir.oprers.il;;ik ;:* a kenozsfr megjetenik a

l1'7'2' AVTz-2032'YTZ-2032A'VTz-2018A,VT2-204gAS 
traktorok korm6nyhidraulikrijrinak 

karbantart6saA tartdl-lban lcvo olaiszintet a-rendszer ligtelenftese utdn eilenoriz.uk 
.p::.k ervegzdse cerj6b6r mrikodo moror meileu[i!'fll,fitl,:::tXl'1ff'S*]fu?ii:*"rurrk szers<i heiizcru<ir a ,,,,,i[0."i,].,i;i. ,,,oooercig kitarrva alc'rrnie'Ellentirzcisncitarniropdtcdt".,;k;iil;?#:::"'tartiilvban:uzr.int*jrJoi,.i,es4je16lesei 

k.zcrtrke,
Ncrrr szabat nriikiidtctni a traktort, rra az orajszi.t a f'erso jerrilds ftlott

iilJi!]1lJ',Jil;J,J-'[:fpi;';i;;,;; 
:L],.,, .,.,e'n ;;;;;;.;".szithcti u r.o.,na,,yo.iatosdgdt ,r

,oneryr nr i",riil'i,'r).ll;i'anvdt' vegviik le a 6 rcdcle't e* zr.,rii,, .rruuf ur"r,ir'r'J#uu.ravarr, vegyuk re az r

il

il



t ii;$ili"--:ffitiiil?fiTlT"?"'x;i,ili?#,iT:1'['"i:,:J];i,j,k 
ki13.,1,:,:T616 p6rc6t a h0rg6szerep

g szrirdj6ver egyutt, majd emelju[ ki a 7 szfir6t er'" 
"luiritatr.szr. 

ouii"or. le"az arkatr.szeket mos6oldattal'

A korm6nyhidraurika kardinkeresztj.nek csukl6j6t a l0 zsirz6fejen keresztiil zsirz6pr6s segits6g6vel kenj0k a kenozsir

megielendsdig a h€zagokndl' .- r.-,aczriil zsirz6nr6s seeitsdgdvel kenjUk amig a kenozslr megjelentx a

A hidraulikus henger csapjait a l l zsirz6fejeken keresztiil zsirz6pr6s segits.g.vel kenjuk amig a kenozslr megielenik

hezagoknil.

I 4.8. A traktorok kornr{nynrfiv6nek karbantartdsa

i ""lilH[t'::?::]:::.T::l.|Jier sz-igoruan egye'vonariran a traktor hossztengelvehez viszonvitva' e celbola

kor,rdrrykerek., "l;;;i; ,itorarig o,.gvir.. ,*"jJ a masit ir6nyba forditsuk mcg megszdr.olva a fordtrlatszantot'

cztrtirn ibrditsttk azt vissza fele lbrdulatszirnrnal;

- csavatjuk lc az I anyat is huzzuk [c a 3 biztosito aldtetet;

_ a 2 csavar becsavarasaval szabiryozzuk be a gtirgo es csiga kapcsorisiit ugy. hogy kikusz-6b6lj0k a horrjatekot;

- hclycz-z-tik vissza a biz.tosit6 alatetet es h(rzzuk ntcg az anyat'



Anrennyiben kotyognak a kormiinykerdk-tengely k(rpgdrg6s csapiigyai, az elozetes szabiilyoziist a 6eltiivolitiisiival vdgezzi.ik. Az aliitetek az 5 csavarok kicsavir6ia utiin tiivolithat6k el.
A kornrdnymti olajszintjdt a 4 zdrocsavanal zArt toltonyfl6son keresztiil ellenorizzilk, az utiintoltes is ezen akeresztiil vegzend6 a nyil6s sz6ldig.
A fels<j csapiigyat a7 zsirzofeien kereszt0lkenji.ik (5-6-szor kellrdnyomnia zslrz6prdsre).

aldtitek

nyildson

J
2

I

14.9. Az els6 hid karbantartdsa

14.9.1. Az els6 ke16kiisszetartds beillit6sa

A vezetokerekeket a traktor tengelyvonaliival szigor0an piirhuzamosan 6llitsuk be.

A kerdkagy-tengelyek magassdgdn mdrjtik meg az els6 kerekek gumikopenyei k6z6tti "A"
helyeit je16ljttk meg.
Guritsuk elore a traktort irgy, hogy a kdpenyeken lev6 je16ldsek h6tulra keruljenek azonos magass6gban.
MdrjUk meg a "B" t6volsdgot a jeltildsekndl.
Az "A" ds "B" tiivols6goknak azonosaknak kell lenniuk, vagy a "B" t6vols6g 4 mm-rel lehet nagyobb ayTZ-2032A,
VTZ-2048A, VTZ-2048AS traktorokniilvagy 4-l I mm-rela T30-69, YTZ-2O}7,yTz-z}3ztraktorokn6l.
A T30-69, VTZ'2027 , VTZ'2032 traktorokniil az "a" ds "b" tdvolsdgok a kerdkagy-peremek kozott mdrhetok, ebben az
esetben a h6tul mdrt tdvolsdg l-3 mm-rel lehet nagyobb.
A berillitrist az I nyomt6vnid hossztisdgdnak megviiltoztatdsiival vdgezzuk. Ennek elvdgzese c6ljdb6l tdvolitsuk el a 3
anya biaosft6sdt, majd csavarkulccsal forgatva az I rudat 6llitsuk be a megfelel6 hosszrisldgdt ds biaositsuk le.

I 4.9.2. A ko rmrlnyberendez6s csu kl6ina k sza b6lyozdsa

T6volitsuk el a csukl6 2 zilr6csavarldnak sasszegdt 6s hfizzuk meg a ziir6csavart a holtjatek megsziindsiig.
Egyeztessijk ossze a ziir6csavar hornydt a furattal es helyezziik be a sasszeget.

tavols6gdt e16l, a mer6s

d<6 te l-J*tu
A<d xa4-llxx

I



l{.9.3.AT30-69,rTL-202T,vTZ.2032traktorokcls6hidjrtnakkicg6szit6karbantart6sa

Az elso kerdkcsapigyak hdzaginak be6llit6sinil:

.,.i*f. f.f az elsO kereket a talaj fttlott; 
r "cavarokat. 

vegv,k le a 2 fedelet es tirvolitsuk tl i : "ly,: :::::::;)'
hezag (tengelyirinyir jil;.;;e'.rurur;rt ki az I csavarokat' vegy,k le a 2 fedelct ds't6volitsuk el a 3 anya sasszeg€t'

i*k0z6sig h,zzuk *.*'ly;;;; ffi;;y4- il; k;rdJnek iil;o' ;;jd razitsuk mes' kb' r/6 rordurattar

(amig a ker6k k.nnyeni.rJ io,oeni), iev"a"slii ;;;;;;' unvu t'o*|ilTt#*;i;il; t"o ru'uttit 6s helvezztik be a

sasszeget. t-tt ^ 1f-.tplek ken6zsirral val6 megtOlteS€vgl v-rgsaaun' 
-t-. A^ ^ ^"^nlrhiz k6ziitti

r';::-iil';1i:;:i":'fl:ll:E'::1?,:g:lt,Iffii:'Tfl,;'lu#:t':"i.;:$J':-*".r':ki'ng'tv 
6s a csonkh,z koz6

hdzagokndl.

14.g.4. AvrT_2O32A,vrz-2q4gA' vrz-204gAS traktorok els6 hidj6nak kieg6szit6 karbantart6sa

Az els6 hajt6hid f6att.teleben az olajszintne k az | rtr6csavarrat z6rt t0lr6nyil6sig kell 6rnie' cser6n6l az olajat a 3

,a-rO.tu"uiiul z6rt furaton keresztii I t6vo I itsuk e l'

A leng6perselyeket a, H;U;"j.k;n ter.saut zsirzOprds segitsdgdvel kenjiik'

t,;:::Jf,t:[:IT*il),.ffii:f:i:tfi:JtrHiTi:l':t,H;:il:'ff['::fi'.:i-l':;lTll:"41:iene': 
u' o'|aja'l a ?

lar[.'tr*t'f.i.t",ar6s a ut6n tirvo I itsuk el'

A csukl6kat ur s rrirrtirirffi ;;;;;;rizsirz6pr€s segitsdg6vel kenjiik' 
"w"ooooo
99aaeooo06ooooooooooooOoo
oOOOo
ooooo

ll,l'



I 4.10. Az er6ritvitcl karbantartisa

14. I0. I. A fti:itt6tel karbantartdsa

Az olajnak a foattdtel-h6zban az 5 zdr6csavarral zArt tdlt6nyilds als6 szdldig kell drnie. Cserendl az olajat a2 zitrocsavar
kicsavariisa utdn tdvolitsuk el, a YTZ-2032A, VTZ-2048A, vTZ-2o48AS traktorokn6l pedig az osztomti 3
ziirocsavarj6nak es a tengelykapcsol6-hdz 4 z6r6csavarjiinak kicsavar6sa ut6n. Elozetesen ki kell csavirni a t6ltonvilas 5
ziirocsavarjdt

14. 10.2. A ker6khajt6sok karbantartisa

A T30-69, VTZ-2027.YT2-2032 traktorokn6l a kerdkhajt6sok ilrito- is ellenorz6 furatai a trakror be6llft6s6t6l, ayTZ-
2032A, VTZ-2048A, VTZ-2048AS traktorokn6l pedig a tengelyt6vt6[ fiiggenek.
A kerekhajtiisokban az olajnak azl zAricsavarokkal z6rt ellen6rz6 furatokig kell drnie. Cserdnel az olaj eltdvolit6siit a 3
ziir6csavarok kicsavariisa utan vdgezziik, a bet6ltdst pedig a 2 zilr6csavarokkal z6rt furatokon keresztUl.

I {.1 l. A tengclykapcso16 6s zrl16mii karbantart6sa

l{.1l.l. A T30-69, VTZ-2032, VTZ-2032A, VTZ-20.18A, VTZ-2048AS traktorok tengelykapcsol6jinak
ka rlla rr ta rt iisa

Anrenny'ibcn a pcdiil holtliirata (a pedal e lntozdulisa eros ellenillasig) 2-5-30 nrnr-nel kiscbb vagv nagyobb, vdgczziik el
a sz,abiilyozist:
csavarjuk lc az 5 ellenanvit, tdvolitsuk el a sasszeget es htzzuk ki a 3 csapszeget:
a 4 villiit racsavarva (vagy lecsavarva) viltozlassuk nteg a 7 vonor[rd hossz(rsiigat. arniq a l2 pcdil holtl6rata (anrig a

kinyorrrricsaprigv a 8 qv(ir(ih6z- vasv a VTZ-2021 traktorokndl a karhoz cir) 25-i0 nrnr lesz.

I
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I 4. I 1.2. A V'IZ'20?1 t raktorok ten gelykapcsol6j inak szabi lyozisa

A yrz-21?Ttraktorok lo tcngel'kapcsolojirnak sz'abilyozdsit ugyan'ugy vdgezziik'' tl:'il:o 
u 9 ' vrz'2032' YTz-

20i2A. vrz_204EA. vi2_:o-+sAs iraktorokna'r,", """or"a 
.,".iitreg?'nor. 

"megvartoztatasival' Ha ilyen m6don nem

sikeri.il bciillitani a i0-50 '-""'1"'"p.-"'"'rtat' 
vegcT-zi]k el az al6bbiakat:

*:::x:1 \,1'J'.:l':,*:i:'-u:ilxi:[y x.-::l;;r};'; ]]Ji']ffi :ifli][l be a 
'lengervkapcsor6 

ka. a

l*[ll[lrii;t,l,n:;rt. a r5 sz-abirrloz6 cs^varal aritsuk be a 2-3 mrn-es h€zagot a kar es a csapdgv k6z6tt (

biz.tositsuk lc cllenanYiva[:

120.-kar nrcgrbrclit'a a forgarty(rsrcngcrl.r allitsuk bc. a rrfzaqot a t.btri kdt karral cs csapiggyar (a hdzagktil.nbscg ncnt

halaclhar.ia nrcg a 0.2 trrtrr-t)'

L*:1il: l' -1 :TJJ ::: [',ril ]Lf ilH ::j ;l[? : :' i ffi i,e n 

" ".,,..e* 
k r e a 2 fe d e r e'[ ;

kancsoliuk ki u o.r.J*pi.iszorr 6s i r"rg"nvir*"g.rv, rorgotuu' attitsuk be a tengelykapcsolo karjdnak 9

::ffi 
'r'";.;*o 

u rte* rtionv ilassal t.':Tbtn ;-

illtJ;l:f}',:1fiilfii:Uffiryl :ililx:,ftr ;'f:il,::,y 
:iz'losi'lsuk 

re z6r6ar6'le"er

A forgauyilstengery ,rb:-", *.g-r*at6s6val "l.m 
*.u".r.,&., reg.riok eia m6sik k6t any6n6r. Ezur6n alritsuk be a

ped6l holddratdt a fent leirtak szerint inyon beliil kell lennie (a pedal holtjarata szerint

'^;il;il;'ii ki"v";;;';fegv kozotti hdzagnak 2'5-3 mm tanomu

hatdrozzuk meg).

Azonos m6don v.gezziik er az eroread6 tengely kapcsorojanak beszabalvoz6sdt (6 vitla' l3 ped6l)'

A kinyomocsapagyat ;io-.rirror.;.n t.r.rvrtiitr..":ii[ iri t"* 0.1'orrr^go, n. iut^6ljunk' mivel a felesleges

ken6zsir a rengelykapc*,U ,"*^Ufr.lutf,ut f.f,imint[ iloutttt'teben a tengeiykapcso16 cs.szhat'

,r

ri



l4.l 1.3. A zflrfmi szabilyozirsa

Kapcsoljuk le a l9 kart a l7 vil1616l el6zetesen elt6volitva a sasszeget, majd a l8 csapszeget.
Forditsuk meg a kart igy, hogy a sebessegvdlt6s elvdgezhet6 legyen, kapcsoljuk be az egyik sebessegfokozatot oly
m6don, hogy a kapcsol6kart f6lriton hagyjuk.
UtkOzesig nyomjuk le a tengelykapcsol6-ped6lt ds forgatva a l7 vill6t (a l6 ellenanya meglazit6sa uten) egyeztessuk
tissze a kar es a villa furatait, majd helyezztik be ds biztositsuk le a csapszeget.

14.12. A f6kek szabdlyozilsa

14.12.1. A 16bf6kek szabdlyozisa

Ha a f6kped6lok holtj6teka meghaladja a 60 mm-t, a fdkeket be kell szabiilyozni.
Vegyiik le a fedelet es lazitsuk meg az I anyiit.
Csavarjuk be a 2 csukl6t tgy, hogy a ped6l 0sszj6rata 90-l l0 mm hatiirok k0z6tt legyen. A bal €s jobb peddl

elmozdul6sa azonos legyen. A ped6lok holtjdtdka 40-60 mm legyen.
A 3 jelad6 becsavards6val drjUk el, hogy a fdkl6mp6k 40-60 mm-es peddlj6ratn6l gyulladjanak ki.
Htzzuk meg az anydkat 6s tegyUk helyiike a fedeleket.
Helyes be6llftdsndl a kerekek egyszerre fdkezddnek le Osszeblokkolt ped6lok mellett.

1
12

13

T



14.12.2. A k6zif6k szabiilyoz6sa

Ha a traktor potkocsivar ijzemelt, el6sz6r 6*itsuk be az p6tkocsi fdkmrik.dtetesdt' majd a traktor f€kmflkodteto

riJlffifl.ssze a fdkped6tokat es fetoldott ailapotban hagyjuk.

ietics.n h0zzuk ki a 4 kdzifdk-kart' - -..,r^r €^roatv. frpv szab6lvozzuk be az p6tkocsi fdkrudazatat' hogy a rar

Laiitsuk meg az s unyatl, u lapos resz6n6r.a 6 rudat forgatva [gy szab6lyozzuk be az p6tkocsi fdkrudazatat' hogy a kt

I 
"r"ra, 

rat"",elj es p6ikocsi-fdkezest b iztos itson'

Biztositsuk le a rudat azanybval' t !'!+-.,1, ,.a e rr2kror f.kmrik.dteto szerkezet€t oly m6don' hogy a gorgo

Lazitsuk meg a g 
"rrr,'el'i?'riita 

s"gitsegerel dlritsuk be a trakror f.kmrik.dteto szerkezer€t oly m6don, hogy a gorg "

9 hossztengelye a k6zife-kt", iO,."gIf,e".f pitirr.*"t ltgytn, a villdt azanydval biaosltsuk Ie'

Amennyibenatraktorp6tkocsin6lkiilm.[k6dik,afdkrudazatolazalabbiakszerintszab6lyozzuk:

- blokkoljuk ossze Jiurpta'i"tat 6s kioldott 6llapotban hagyjuk;

- teljesen hfzzuk ki a 4 kart;

_ lazitsukmegag any6t6s forgatvaaT vi,6thozzukazterintkez6sbea4 karral p6rhuzamosanbe,rtitvaag es l0

tengelYeket-
A vill6t a ti anydval biaositsuk be'

14.13. A gumiabroncsok l6gnyom6sdnak ellen6rz6se

A gumiabroncs r6gnyom6s6nak elren6rzes.re csavarjuk le a szerepsapk,t, 6s a nyom6sm6r6t a cs6v6vel nyomjuk rd a

szelepre. n nyorna'* 
j'o tl?*i"p: a; leolvashati uk az abroncsnyomdst'

ilffi[#]in*j+..];'*,f"t:.ffi1'*ru;.1,$&fftli5u[,'i,?],i; 
,envom6s6va, Az e,6irt nvom6s

;f:'n:!;; i",?i.r*Jj:iffi,';:iT::,:i#'.ll$nvez6d6se 
megnehezitia gumiabroncs karbantartds6t !

14.14. A villamos berendez6sek karbantartisa

Altalenos naPi karbantart6s

A traktor elindit6sa el6tt ellenorizni kell:A '[r',*ur{r.'i;fJ:f,L:ffi;lltnru:frn'l}?|:1"ffff""''"-'n.':l;,i';ffi',',5:if;l::,}'#,""Jffi':;:,fizzd rorg6'

csirsz6 alkatreszekhez, pl.: tengelykapcso16 rudazat' ttirtesa'it6 rudazat' karossz6ria elemek stb')'

c) akkumultitor r6gzitettseg6t'

t {.1 4.1. Az akkumu16tor karbantartisa

Az akkumur6torban robbandsvesz 6tves sbzf':lu1'\[1]-1T:ii::i'lJ]l:'i?lf [:Jli::illT;
fi:[[:r:l?1"'JlH:fli';ffii:'r?:xii1g::rr'"-:"'ilTlt.t'.'i#l;:',:*t*,]il"li"J'lx';
*,:lin::l'"*l;?-;i'J,t[1":':-$:t:1{,::^Tx}'::m*};;*:,mxliT::*,T;:,:"::[]:i

ffi.;tlTfi:::illiif:iH,ilil"rffi::::xffiT;,;1'il*;;;v:ioiuorautba 
m6rtort tiszta ronggva,

t6volitsuk el a felUletekrol' vazelinnel kenjtik meg a

El:l:''ih"IXl'::'1'.:T)rat6an rogzitsl\,1t^ul::l:::zetesek I saruszorit6it' majd mtiszaki

ilff llilink,',";,:i:":1":Ti.'"'ll::?:,";*i:i:
Hli'L::'ffiT'J;ffi:'-:'iliiJiJi;ii!il,*:ii*:r:l'[1litx[ffi:::'.',1'',,"#iil:l'iLt"""lrt ki a 2 zdrokupakokat ds fadarabbal-(pl' uvutavat,t trsztrtruN ";;; ;.r;;tllud viret. Utantoltes utdn csavarjuk

Ellenorizzuk u, .t.xt,oli1";intrt ;;"viut" ituttttgtt toltsunk u

visszaaziir6kupakokat. .!-^ L^ 6^-t^can trr,irrk hogv a szintcs.kkends kifrdccsenesneK vag'

E,tektrolitet csak abban az esetben t.rtstink ut6na, ha pontosan tu,djuk, hogy a.szintclo\f1nes kifr.ccsenesnek vagv

kiszivdrgdsnak ktisztinheil ;;t.; az esetben - ria"ioi,ou erektro-lii rirtirigt"rrnreg kell teletnid az akkunrtrldtorban

XffiS*i,ltHi:.'*',"11#,",..'*,lif*::Ji:fi'i:[:'"'i[]ilJ']Ill'io*iro, 
,.,:l:li::ll nern tedi a renrezeke'1)

,rivcl cbbcn o, 
"r"tlr"n'rrriiatoroanot 

o t"ntt'"tt't'iJrrJ tJt"i ds csokken az akkurttulator kapacitdsa'



I 4.1 4.2. A gene16tor karbantartfsa

A gener6tor ktils6 gerjesztdsri, ledll6skor az 6ramtalanit6 kapcsol6t feltdrleniil ki kell kapcsolni ! Ennek elmulasa6sa
esetdn a gener6tor es/vagy az akkumuldtor meghibiisodhat.

A generiitor feszUltsdgdt nevleges fordulatsz6m ds bekapcsolt akkumuldtor esetdn rigy ellen6rizztik, hogy voltmdtert
kottink be a ,,+" p6lus ds a traktor ,,teste" kOze. Bekapcsolt akkumuliitorn6l a gener6tor fesziiltsegdnek a kapcsol6 ,,JI"
helyzetdben 13,2-14,1V-nak, ,,3" helyzet6ben pedig 14,3-15,2 V-nak kell lennie.
Ha a fesz0ltsdg az eloirtndl kisebb, javittassuk meg a generiitort.

Szikrdzdsi ds felgyullad6si vesz6ly megel6zdse cdlj6b6l iigyeljiink arra, hogy a kapcsok ds erintkez6k ne
lazuljanak meg, valamint 0gyeljiink a vezetdkek ds szigeteldsek dpsdgdre.

I {. 14.3. Az tinindit6 karbantartfsa

Ktissuk le a vezetdkeket az 0nindit6 behtz6reldjdr6l, csavarjuk ki a rogzit6csavarokat es vegyiik le az 6nindit6t.
Tisztitsuk meg az 6nindit6t a szennyezoddsekt6l, kapcsoljuk le 16la a behtz6retdt es vegyuk le a burkolatot.
Ellenorizz0k a kollektor, a kefdk 6llapotdt ds mozgdsdt, a behriz6rel6 €rintkezoit, a fogaskerekeket ds a kapcsol6mtivet.
Sziiksdg esetdn csiszoljuk meg a kollektort es a behriz6rele drintkez6it. Ha becsiszoldssal nem sikergl helyredllitani a
behriz6rele beegett 6rintkez6it, az erintkez6csavarokat forditsuk meg 180'-kal , az trintkezotiircsiit pedig forditsuk meg.
Szerelj0k ossze az Onindit6t, ekdzben kenjilk meg motorolajjal a srirl6d6 felUleteket. Ellen6rizzi.ik 6s szgksdg eseidn
szabdly'ozztrk be az 6nindit6 bekapcsoldsdt. E cdlb6l kapcsoljuk be a behriz6relet a 8- l2V fesiultsdgti
egyendratnforrdshoz (akkumuliitorhoz), ekdzben a reld fddrintkez6inek 6rammentesnek kell lenniiik. Az dram
bekapcsoliisakor a behuz6rele mtikddesbe lip es a fegyverzetnek szils6 bekapcsolt helyzetet kell elfoglalnia, a
nriikctdteto fbgaskereknek pedig a karrendszeren kereszt0l a foglalat fele kell elmozdulnia. Ekozben a fogaskerdk ds a
foglalat kOzdtti lrezagnak 2.5-1,5 ntnt hatiirok kOzOtt kell lennie. A kapcsolds beszabdlyoziisit az excenteres tengely
tnegford itisiival vcgezzUk.



15. Lehcts6gcs hibrik 6s kij.rvitfsuk m6djai

15.1. A nrotor hibiri

^ r.lx^ l-horc6ops nkai A kiiavit6s m6dja Feiezet
A hiba leirisa

Reped6sek 6szleldse eseten

cserelj0k ki az 0zemanYag

cs0veket es t0mftiseket,
lectelenitsiik a rendszert'

14.2.1
A motor mtikodes
bizonytalan, nehezen indul

vagy egyiltal6n nenr indul

L€veg6 Jutott az uzemanyag

rendszerbe

Mossuk 6t a rendszert: az

0zemanyag cs6veket, a

durvasztirot. Cserdlj0k ki a
finomsziirot.

14.2.1
Viz, szennYezodes keriilt a

rendszerbe

L6sd ,,Az 6nindit6 lassri

foredsa hib6f'
Az 6nindit6 lassan torog

Hibus a, iizemanYagszivanYf vagY

a friv6k6k

Szervizben javittassuk ki 14.2.2

Az el6befecskendez6si sz6g

-^-.,^l^k o -o.cnocdettn6l

Szervizben javiftassuk ki
Kopog a motor

szelenh6zag Szubirlyorruk be a szelepeket r 4.5

Lesd ,r{ m"tor tirlmelegszik"

hib6t
Ttlmelegszik a motor

Elaffit6dtak a szelepek Szabalyorzuk be a szelePeket 14.5
Lecs6kkent a motor
teliesitmdnye

Htbet.k v.CY atr*nYez6dtek a

GirrAlr{k

Sierviz6lavittassuk ki

SzerrirU.n ;avittassuk ki
HelYelenul van beatlitva az

e I6befecskendg4gt-g9g-
ffi;dt[tt.rhett lCsdkkentsiik 

a ternetgsi
A motor trilmelegszik l4.l

Elsz.n,ryAACka hengerfej ek 6s

L^---.alz hnrrlektlzei
Tisaltsuk meg a bordaKozoKet

Tisztltsrk meg a h6l6t l4.l
ElszennYez6d0tt a ventltator
.,AAAAAIAiO

Cseretiut ti a szijat, majd

6llitsuk be a feszitdseket

14.6
Elszakadt a ventil6tor haJtoszua

Ke"ds 
"z 

ot"ja forgattYrish6zban lottsuk fel olajjal a rendszert

a szintmerd P6lca ,,B"
iel6lds6ie

t4.4
T0ls6gosan alacsonY az

olajnyomds a kendsi

rendszerben
gtattitOaott a rendszer
*.,^-,lcncAlrlrcnto szelene

Szervizben javinassuk ki

CsereljUk le az iizemanyagot a

mesfelelore

t))
A motor kipufog6g6za fehdr

ftistOs

Nem megfelelo tizemanYag

Ala.s""ya ,otor hofoka tr,lelegitsuk fel a motort iizemi

h6mdrsdkletre 

-

'1.1

,oh4lvtalanttl rar Sr.*irU.n iavittassuk ki

Cserdljtik [e az iizemanYagot

megfelelore

t1)
A motor kipufog6gdza fekete

fiist0s

Nem megfelelo iizemanYag

A motor tulterhelt
S..wizben javittassuk ki

Eltom6dt.k ra, hib6sak a

friv6kdk

14.3
A *"t"- s-balYtalanul jir Szervizben lavlttassuK Kl

iI"-*-xaatt a lt!r,sziiro Tisztitsuk nteg a legszurot
rkk

El6llit6dott az uzenl4nyagszrvattyu
14.5

Eldllit6dt'.,k " 
sz.ele-Pgk --- 7.1

A nrotor megfut

T[rlsiigosan nagy a nlotor
olailbgyasztasa

H iUAi az 0zemanYagszivattYti

szabilyoz6ja

Kapcsoljuk le az

Uzemanyagel l6tist. kaPcsolj uk

be a dekonrPresszol't. ha

lehetseges, rnaximil is

nr6rtekbcn terhelj0k meg ds

likezzUk le a traktort' rnajd

szervizben javittassuk ki a
hibit.

Elk"pttk rL,lY beckelodtek a

duqattyuqyiiruk .---
Szervi.ben javittassuk ki



15.2. Az er6ritvitel hibdi

15.3. A hidraulikarendszer hibdi

A hiba leirisa A hiba lehets6ges okai A kiiavftds m6dia Feiezet
Csrlszik a tengelykapcsol6 E16llit6don a peddl holtj6t6ka Szabiilyozzuk be a peddl

holtidtdkdt
l4.lt.t
t4.t t.2

Nehezen kapcsolhat6 az
irdnyvdlt6 vagy a

teljesf tmenylead6 tengely-
fokozatok

El6l I it6dott a sebessdgv6ltils,
irdnyv6lt6s vagy teljesftmdnylead6
tengely reteszeldse

Szabdlyozzuk be a
sebessdgviiltds, ir6nyv6ltiis is
teljesitmenylead6 tenge ly
reteszeldsdt

l4.lt.3

Eldl I it6dott a tengelykapcso16-peddl
holtidteka

Allitsuk be a tengelykapcso16
ped6l holti6tik6t

t4.t t.l
t4.1.2

Kikapcsolnak a

sebess6gfokozatok
Eldllit6dott a reteszelds Allftsuk be a reteszeldst 14. r t.3

A traktor nem fdkezheto le E16llitddtak a fdkek Szab6lyozzuk be a fekeket t4.t2.t
kopottak a fdkt6rcsdk Szervizben iavinassuk ki

A hiba leirisa A hiba lehets6ges okai A kiiavftds m6dia Feiezet
Nehezen emelheto fel a
fiiggesztett munkaqep

Kevds az olaj a rendszerben TOltsUk olajat a tartdlyba 14.7.1

Hideg az olaj a rendszerben Melegitsiik fel az olajat
t0bbsz6r dtkapcsolva

,,Emelds" is,,Leeresztes"
helyzetbe

El6llit6dott a hidraulikus elosa6
6tereszt6 szelepe

Szervizben javittassuk ki

Elszennyezoddtt a fiiggesa6 kar
szti16ie

Tisaitsuk meg a sziirot 14.7.1

Beakadt az erdhenger duganyril6ket-
hat6rol6szelepe

Laposfog6val hrlzzuk ki a
szelepet

t7.2

A hidraulika henger
mtikddtetci karja nem tdr
vissza semleges helyzetbe

Hideg az olaj a rendszerben Melegftsiik fel az olajat
tcibbsz0r 6tkapcsolva

,,Emelds" es,,Leeresztds"
helyzetbe

Eldllit6dott a biaosit6szelep Szervizben iavittassuk ki
Tflterhelt a hidraulika SzereljUk le a megengedettndl

nagyobb stlyt munkaeszkozr
T0lsdgosan nagy a talaj ellendll6sa a
munkaeszkdz mtik6desin6l

Csdkkents0k a terhelesr,
pdld6ul a mfiveldsi melysdg
csdkkentdsdvel is gyozodj Unk
meg an6l, hogy helyesen
cselekedtunk

A fiiggesztett munkaeszk6z
nem rOgzftodik feleme lt
helyzetben

Keves az olaj a rendszerben Toltsiik fel olajjal a rarrAlyr t4.1.t

Elkopott a tornitds a hidraulika
hengerben

Szervizben javittassuk ki

A hidraulika eloszt6 meghib6sodon Szervizben iavittassuk ki
Folyik az olaj a hidraulika
rendszer horgosze lepen
kereszttil

Trilsdgosan magas az olajszint a

tart6lyban
Allitsuk be az olajszintet a

szintmdr6 p6lca felso
jel6lesdig

14.7.1

Elkopott az olaiszivatty[r Szervizben iavittassuk k i



15.4. A villamos bcrendezrlsek hibii

A kiiavitis m6dja Feiczet
A hiba lcirdsa Ett"nOrirrut az akkumu l6tort

6s szukseg esetdn tdltsuk fel

vaev csereliiik 

-

14.14.I
ez t ninaitO nem lorgada a

forgattytistengelYt vagY

lassan forgatla meg

Lentertilt az akkumulator

t .t i'rarel6 6rintkez6i SrerrizUen juvitt4llgk ki

o-fi el6dt"-k""gr;eglazultakaz
^t,1,, rmrrl4tor irintkez-ok

Csiszoljuk meg €s r6gzitstik az

erintkezoket

l4.l4.l

SzervizUen ;avittassuk ki
Az 0nindit6
bekapcsoliisakor a
fogaskerekek cs iko196sa

hallatszik

Helvtelen a behirz6rele

€rinikezoinek z6rasbe6l t it6sa

IffiaErumtalanftsunk 6s

iavitsuk ki a h&4!-Beragadtak a behtz6rele erlntKezol

K.t*tiik *.g ds javitsuk ki a

hibatAz amPermer6 nem mutat

6ramot

Vezetekszakad6s, kontaktn toa

fiiii*k b. 
".gY 

cserdtjiik ki

azdkszilat

l7.l
Meglazult vagy elszat(adt a

.,--til,itnr hait6cziia

Hib6s a genel4lel
I-,* i-r.lttr"crrk ki

14.6
l6tor ekszija

t0lt66ramot mutat, az 
I

akkumul6tor nem toltodik I

SzabalYozzur De az eKszu

feszessdgdt

E;-^,;; iavittassuk ki
Hib6s generator

il-lllktrmul6tor Csereliiik az aKKumu lalon

Sz.ruirU"n javittassuk ki
Az akkumul6tor
rendszeresen ttltoltod ik'
Az amperm6r6 nagY

toltoeramot mutat.

Rdvidz6rlat vagy vezetekszaKaoas a

kondenz6tor 6ramkoreben

naritnr SrervlrUen juvi{gssg! ki

uih6" o, akkrrmul6tor Cs.retitit az akkumul6tort

Az iramtalanlt6
bekapcsol6sakor az

ampermdro nagY kisiit6si
6ramot jelez (6116

motornel)

R[tffiuUtor lernertitt nem aj6nlott gYakran

utAnt0ltds ndlk0l beinditani a

motoft, kUl0n6sen hideg

6llapotban.

SrerrirU.n I uvld4ss$-!l

rciegtek azizz6k Cser"t;ut ki 6zizz6kat
f.f em egnet< a fdnysz6r6k,
v6rosi es helyzetjelzo
larnpak

hi ?f 
^e 

itdk aCrdlT,lk k,; b iztos itikot I 7.3

emilr,yiGn n.miikettitt
megiillapitani a hiba okat

SzerrizUen ;avittassuk ki
l

l

I

I

t6. A hibik kijavitdsa

t6.1. A vcnti16tor 6kszij cser6je

Vegytik le a v6doharot 6s a vidolapot. Lazitsuk meg a generiitor ds feszitorap r.gzitoanyait. Forditsuk el a gener6tort a

nroror lele. Vegytik le a kopotr ekszijat er' n.r!"riiit fel az [jat. szeretjut< vissza a v.dohalot ds vedolapot'

Szabalyozzuk be az ekszij feszessdget (lAsd a l4'6 pontot)'



16.2. A hidraulika rendszer hibdinak kijavitdsa

Ha nem megfelel6 mintisdgii olajat haszn6lunk, a szelep bedkel6dhet a hengerben. Javit6skor 6llitsuk semleges
helyzetbe a fiiggesztett berendezds emel6karj6t. Laposfog6val htzzuk ki az er6henger dugattyir16ket6t hat6ro16 szelep-et.

16.3. A villamos berendez6sek hibdinak kijavft{sa

Amennyiben az akkumLrliitor haza repedt, az elektrolit sziviirog vagy folyik
U-eyeljUnk arra, hogy a celliikat mindig ellepje az elektrolit.
Az olvad6biztosit€kokat kizdr6lag szabv6nyos, azonos terheldsre mdretezett
ismeretlen terhel6sii vagy hdzilag bark6csolt biaosftdkot haszndlni !!

azonnal cserilj0k ki az akkumul6tort.

biaosftdkokkal szabad cserdlni. Tilos

t
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