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Sissejuhatus.
Käesolev kasutusjuhend on mõeldud traktorijuhile /operaatorile/ ja sisaldab lühisoovitusi
traktorite sissetöötamiseks, ekspluatatsiooniks ja hoolduseks.
Kõik BELARUS -tüüpi traktorid on ettenähtud mitmesugusteks põllutöödeks ripp-,
poolripp-, ja haaketöö varustusega. Lisaks sellele võib traktoreid kasutada ka töötamiseks
laaduritega, buldooseritega, spetsiaalseteks veotöödeks ja liikumatute mehhanismide
juhtimiseks.
Traktorite töökindlus sõltub suurel määral sellest, kuidas järgitakse töötamisjuhiseid ja
hoolduseeskirju. Sellepärast on oluline kõigepealt juhend hoolikalt läbi lugeda.
Käesolevas juhendis on kirjeldatud traktoreid BELARUS 820, BELARUS 892,
BELARUS 920,BELARUS 922, BELARUS 952, BELARUS 1025, BELARUS 1221,
BELARUS 1222, BELARUS 1523.
Mõned joonised ja tehnilised andmed võivad erineda Teie traktoril käesolevas juhendis
kirjeldatust. Andmed traktorite ja diiselmootorite kohta on nn. kirjanduslikud. Minski
Traktoritehas täiustab pidevalt olemasolevat toodangut ja töötab välja uusi sõlmi ja
mehhanisme. Sellele kasutusjuhendile lisatakse tehasepoolne originaal juhend (vene või
Inglisekeelne) ja eesti keelne muudatustega juhendi lisa, kust leiate ka teie traktorile tehtud
muudatused. Vastuolude korral kehtib uuem versioon või tehase originaaljuhendis toodu.
Lugege hoolikalt läbi käesolev juhend, veenduge ,et saite kõigest aru. Täitke ohutuse,
hooldamise ja töötamise eeskirju ja Teie traktor töötab tõrgeteta väga pikka aega.
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OMANIKULE.
See kasutusjuhend sisaldab vajalikku infot Teie traktori õige ja ohutu töötamise, hoolduse
ja reguleerimise kohta.
TÄHTIS:
Kui traktorit kasutab palgaline töötaja, või rendite traktorit , veenduge, et kasutaja
eelnevalt
1. oleks läbi lugenud ja aru saanud traktori juurde kuuluvast kasutusjuhendist.
2. oleks instrueeritud traktori ohutu ja õige kasutamise alal.
3. kasuta ainult väljaõppinud traktoriste, kes on võimelised õigesti ja ohutult juhtima ning
hooldama Teie traktorit.
Traktor on oma standardvarustuses mõeldud kasutamiseks põllumajanduses jms. Ära
kasuta traktorit mingil muul eesmärgil või viisil kui on näidatud kasutusjuhendis.
Muudatuste, modifikatsioonide jm. erinevuste asjus konsulteeri edasimüüjaga. Teie
edasimüüjal on erivaljaõppega tehnikud , kes teavad parimaid hoolduse ja remondi
töövõtteid ja omavad pikaajalist kogemust.
Edasimüüja ei võta endale vastutust mistahes kahjustuste või vigastuste eest, mis
tulenevad mittesihipärasest kasutamisest. Kõik riskid jäävad kasutaja kanda. Kõik
omavolilised muudatused ,mis on tehtud traktori juures, võtavad edasimüüjalt vastutuse
mistahes kahju või vigastuste eest.
Teie traktori kasutamiseks , hoolduseks ja remondiks vajalik kirjandus on saadaval Teie
edasimüüja kaudu.
Andke oma edasimüüjale teada traktori mark ja tehasetähis, töötatud mototunnid ja firma
teostab perioodilised hooldused esimesel tööaastal. Sellega garanteeritakse rikete
kõrvaldamine, millised on tekkinud valmistajatehase süül.
GARANTII HÕLMAB MATERJALIDEFEKTID ,VALMISTAMIS NING
KOOSTAMISVEAD.
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Ohutuseeeskirjad.
Traktori kasutamisjuhendi ja ohutuseeskirjade täpne täitmine kindlustab täieliku ohutuse
traktori käsitlemisel.
1. Enne mootori käivitamist kontrollige käigukangi asendit ja seisupidur peab olema
rakendatud, käigukang peab olema neutraalasendis.
2. Kontrollige juhtimisseadmeid, mõõdikuid, tulesid ja signaali.
3. Lukustage piduripedaalid omavahel, kontrollige ja vajadusel reguleerige pidurid
võrdseks.
4. Kõiki töid , mis on seotud mootoriga, traktori hooldusega, puhastamise, tööks
ettevalmistamisega jne., võib teostada ainult mittetöötava mootoriga ja seisupidur peab
olema rakendatud.
5. Mootori küttesüsteemi hooldamisel, tankimisel ja aku kontrollimisel ei tohi suitsetada
ega kasutada lahtist tuld.
6. Naha põletuste vältimiseks elektrolüüdiga olge aku hooldamisel ettevaatlik.
7. Enne töö alustamist kontrollige hoolikalt traktorit, ripp- või haakeriista ning selle
ühenduskohta. Ärge alustage tööd enne, kui need kõik on korras. Haagised ja haakeriistad
peab ühendama traktoriga jäigalt, et vältida selle pendeldamist või traktoriga
kokkupõrkamist.
8. Kardaanvõll, mis kannab jõuvõtuvõlli pöörleva liikumise üle haakeriistale, peab olema
kaetud kaitsekattega.
9. Ärge unustage välja lülitamast jõuvõttuvõlli, et kontrollida haakeriistu.
10. Ärge töötage ülestõstetud põllutööriistade all. Ärge hoidke põllutööriistu kaua
ülestõstetud asendis.
11.Enne liikumahakkamist hoiatage signaaliga ümbritsevaid ja haakeriistal töötavaid
inimesi.
12.Enne rippasendisse tõstmist või langetamist ja pöörde tegemist kontrollige, kas ei ole
ohtu ümbritsevatele inimestele.
13.Kui kasutate tõstemehhanismi tõstmiseks või langetamiseks hooba, milline asub
tõstemehhanismi küljes traktori tagaosas, jälgige, et Te ei jääks traktori või haakeriista
vahele.
14.Ärge käivitage traktorit, kui Te ei istu juhi töökohal. Traktori käivitamine kabiinist
väljas on ohtlik Teie elule.
15.Ärge väljuge liikuvast traktorist.
16.Ärge võtke kabiini reisijat.
17.Ärge töötage traktoriga kinnistes ruumides. Väljaheitegaasid võivad põhjustada Teie
surma.
18.Naha põletuste vältimiseks olge ettevaatlik radiaatori tühjendamisel kuumast veest,
diiselmootori karteri, hüdrosüsteemi õlipaagi tühjendamisel õlist.
19.Kui kasutate traktorit veotöödeks, peab rataste jooksulaius olema vähemalt 1600 mm.
20.Mäenõlval töötades peab rataste jooksulaius olema vähemalt 1800 mm. või viidud
maksimumini.
21.Allamäge sõites kasutage madalamaid käike.
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22.Ärge peatage traktorit mäeveerul. Kui peatumine on vältimatu, siis lülitage sisse
esimene käik ja kasutage seisupidurit.
23.Haagise ühendamisel traktoriga peab lisaks jäigale ühendusele kasutama julgestusketti
või trossi.
24.Haagist millel puuduvad pidurid, ei tohi ühendada traktoriga, kui haagise mass ületab
poole traktori tegelikust massist.
25.Haagisega ei tohi sõita vabakäigul.
26.Enne üleujutatud alale sõitmist lükake juhthoob asendisse-esisild sisse lülitatud.
27.Vältige järske pööramisi täis koormaga ja suurel kiirusel.
28.Kui kasutate traktorit statsionaarsete masinate käitamiseks jõuvõtuvõllilt, kasutage
tagumiste rataste blokeerimiseks tõkiskingi.
29.Enne töö alustamist proovi juhtimisseadmete kasutamist ohutus kohas.
30.Liikumisel üldkasutatavatel teedel täida alati kehtivaid liikluseeskirju.
Selles kasutusjuhendis antud informatsioon ei asenda kohalikke seadusi ega ohutusalaseid
eeskirju. Kontrolli , et traktor oleks varustatud vastavalt kohalikele nõudmistele ja
seadustele.

Enne mootori käivitamist
Teostage järgmised kontrollid:
1.Määrige kõik määrimiskohad vastavalt määrimiskaardile.
2.Kontrollige õlitasemed mootoris, transmissioonis ja vedavas esisillas.
3.Kontrollige elektrolüüdi taset akudes.
4.Kontrollige, et kütusepaak on täidetud puhta ja õige kütusega. Enne tankimist puhastage
kütusepaagi täiteava ümbrus.
5.Kontrollige lekete puudumist.
6.Kontrollige ventilaatoririhmade pingsust.
7.Eemaldage kondensaat ja sete kütusepaagist.
8.Kontrollige õhurõhku rehvides.
9.Kontrollige jahutusvedeliku taset radiaatoris ja paisupaagis.
10.Kontrollige jõuvõtuvõlli kaitsekatete paigaldust.
TÄHTIS:
Enne käivitamist veenduge, et kõik juhtimishoovad on neutraalasendis. Sellega väldite
traktori ootamatut liikumahakkamist ja jõuvõtuvõllilt käitavate seadmete käivitumist.
Seisupidur peab olema rakendatud. Süütevõtme sisselülitamisel peab kostuma alarm. Kõigi
kontrollmõõteriistade tulede korrasolekut kontrollige äärmiste klahvidega kontrolllampide
paneelil. Alustage käivitamist peale kontrolltsüklit.
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SISSETÖÖTAMINE.
TÄHTIS:
Esimesed 50 tundi mõjutavad Teie traktori töö näitajaid, eriti diiselmootori töötamise
pikaealisust. Selleks tuleb töötada traktoriga sissetöötamis-režiimil ja teostada vajalikud
hooldustööd ettenähtud tähtaegadel.
ILMA KOORMUSETA:
Ärge laske mootoril töötada tühikäigupööretel. Kui mootor töötab ilma koormuseta,
peavad pöörded olema vähemalt 1500p/min , et mootor saavutaks normaalse
töötemperatuuri. Pidevalt jälgige kontrollmõõteriistade ,õlitussüsteemide, jahutussüsteemi
ja küttesüsteemi tööd. Et siduriketas korralikult sissetöötaks, lülitage sidur sujuvalt ja tihti
välja. Kasutage madalamaid käike ja töötage mootori erinevatel pööretel, eriti esimese 15
tunni jooksul. Uut mootorit ei tohi koormata madalatel pööretel. Ülekoormuse tunnuseks
on mootori pöörete alanemine, mootori suitsemine ja diisli mittereageerimine kütuse
juurdeandmisel.
KOORMUSE ALL:
Töötage esimesed 15 tundi madalama käiguga kergematel veotöödel või kergematel
põllutöödel koos hüdrosüsteemi kasutamisega. Kontrollige ja vajadusel pingutage esimese
30 min. järel rataste polte ja mutreid, seejärel iga 10 tunni möödumisel, kuni pinge
stabiliseerub. Kontrollige ventilaatori rihma pingsust ja vajadusel reguleerige. Teostage
igapäevane tehniline hooldus.
PEALE 50 TUNDI TÖÖD:
Teostage firma mehhaanikuga järgmised tööd:
Vahetage õli mootori karteris, transmissioonis, vedava esisilla diferentsiaalis ja
planetaarreduktorites .Puhastage mootori õlitsentrifuug. Kontrollige plokikaante pingsust
ja vajadusel pingutage. Kontrollige nookurite ja klappide vahelist paisumispilu ja vajadusel
reguleerige. Laske välja sete kütusepaagist, kütuse peen- ja jämepuhastus filtritest.
Hooldage akud. Kontrollige generaatori rihma pingsust. Määrige kõiki määrimiskohti.
Vajadusel pingutage traktoril kinnituskohti. Kontrollige rehvirõhkusid ja rataste
kokkujooksu.
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TRAKTORI TEHNILINE HOOLDAMINE.
Traktori tehnilise hooldamise liigid:
Tehniline hooldamine traktori tööks ettevalmistamisel.
Tehniline hooldamine sissetöötamise käigus.
Tehniline hooldamine peale sissetöötamist- 50 töötundi
Perioodilised tehnilised hooldamised:
Igapäevane tehniline hooldamine /ITH/ peale 8-10 töötundi.
Tehniline hooldamine nr.1 /TH-1/ peale 125 töötundi.
Tehniline hooldamine nr.2/TH-2/ peale 500 töötundi.
Tehniline hooldamine nr.3/TH-3/ peale 1000töötundi.
Spetsiaalne hooldamine peale 2000 ja 3000 töötundi.
Sessoonne tehniline hooldamine- teostatakse koos perioodilise tehnilise hooldamisega
üleminekul sügis-talvisele /temp. alla+5° C/ või kevad-suvisele /temp. üle+5° C/
perioodile.
Tehniline hooldamine traktori hoidmisel.
TRAKTORI ETTEVALMISTAMINE PIKEMAAJALISEKS SEISMISEKS.
Enne kui jätate traktori pikemaks ajaks seisma, toimige järgmiselt:
Puhastage ja peske traktor. Täitke kõik määrdetopsid. Laske mootorist,
ülekandemehhanismist, hüdrosüsteemi õlipaagist õli välja ja täitke värske õliga. Laske
paakidest kütus välja ja täitke paagid 8-10 liitri diislikütuse spetsiaalse säilitusseguga ja
korrosioonivastase lisandiga. Käivitage mootor ja laske töötada 10 minutit, et kütus
korrosioonivastase lisandiga täidaks täielikult küttesüsteemi. Eemaldage akud ja hoidke
neid soojas ja kuivas ruumis. Asetage esi- ja tagasilla alla toed . et vabastada rehvid
traktori raskusest. Vähendage rehvides õhurõhku/70 % normist/ Laske silindriplokist,
radiaatorist ja kabiini küttesüsteemist jahutusvedelik välja. Tõstke tagumine
rippmehhanism ülemisse asendisse ja fikseerige lukustusmehhanismiga. Laske
ventilaatoririhm lõdvaks. Sulgege mootori väljalasketoru.
PEALE HOIULT VÕTMIST.
Pumbake rehvid täis. Eemaldage traktor tugedelt. Täitke mootori jahutussüsteem ja
kütusepaagid. Paigaldage akud ja ühendage akujuhtmed.
TÄHTIS:
Generaatoriosade kaitsmiseks rikete eest ÄRGE kunagi tehke elektriseadmete vooluringi
ja aku hooldetöid, kui mootor töötab. ÄRGE kunagi püüdke elektriahelas leida vigu lühise
teel. Alati katkestage aku ühendus massist, kui paigaldate või eemaldate generaatorit .Alati
jälgige õiget polaarsust, kui ühendate akut või kasutate mootori käivitamiseks
kaasaskantavat akut. ÜHENDAGE ( + ) PLUSSIGA JA (- ) MIINUSEGA. Pingutage
generaatoririhm.

10

Kontrollige õlitaset kõikides agregaatides. Avage väljalasketoru. Käivitage mootor ja
kontrollige, kas kõik juhtimisseadmed töötavad normaalselt. Kontrollige traktori töötamist
sõidul ilma koormuseta.
TEHNILISE HOOLDAMISE PERIOODILISUSE TABEL
TEOSTATAVAD TÖÖD ON TOODUD TABELIS.
Jrk
Kirjeldus
Kont- Puhas- Määri- Vahe- Regu- Tüh- Pese- Märkuroll
ta
mine tus
lee- jenda- mine
sed
mine
rimine mine
IGA 10TÖÖTUNNI JÄREL VÕI IGA PÄEV
1
2
3
4

Õli diiselmootoris
Jahutusvedelik
radiaatoris
Õli hüdrosüsteemi
paagis
Kondensaat
pneumosüsteemi paagis

+
+
+
+

IGA 125 TÖÖTUNNI JÄREL
5 Õli õhupuhasti vannis
6 Õli esisilla korpuses ja
planetaarülekannetes
7 Sete kütuse jämefiltris
ja
Kütusepaagis
8
Ventilaatoririhm
9 Tagatelje rummu poldid
10 Siduri survelaager
11
Rehvid
12
Akupatareid
13
Kompressori filter

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
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IGA 250 TÖÖTUNNI JÄREL
14 Mootori õlitsentrifuugi
rootor
15 Õli mootori karteris
16
Käigukasti
õlitsentrifuugi
Rootor
17
Käigukasti pestav
võrkfilter
18 Rooli silindrite šarniirid
19 Kabiini ventilatsiooni
filter
20 Turbokompressori
ühendus

+
+

M10G2

+

+
+
+
+

IGA 500 TÖÖTUNNI JÄREL
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Mootori klappide
paisumisPilud
Siduripedaal
Rooliratas
Pidurid
Õhupuhasti
Pneumosüsteemi
regulaatori filter
Hüdrosüsteemi paagi
filter
Jõuvõtuvõlli juhtimine
Generaator
Kütuse peenfilter
Õli transmissioonis
Õli vedavas esisillas
Õli mootori karteris
Esirataste kokkujooks
Akupatareid
Jõu-ja
asendiregulaator

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

M10G2K
+

IGA 1000 TÖÖTUNNI JÄREL
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Plokikaante
kinnituspoldid
Kütuse jämefilter
Kütuse peenfilter
Turbokompressor
Generaator
Esiratta laagrid
Roolihoobade šarniirid
Tagumise rippsüsteem
Tagumine
vertikaaltõmmits
Diiselmootori pihustid
Välised keermesliited
Õli transmissioonis
Õli hüdrosüsteemi
paagis
Õli vedavas esisillas
Õli kardaanide
ülekande reduktoris
Mootori õli
eelpuhastusfilter

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

IGA 2000 TÖÖTUNNI JÄREL
53

Mootori küttepump

+

+

IGA 3000 TÖÖTUNNI JÄREL
54
55

Starter
Õli tsentrifugaalfiltri
reduktsiooniklapid

+
+
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Traktori tehniline kirjeldus
DIISELMOOTORID.
Tootja
Mudel
Traktor

Võimsus kW/hj
Õhuga täitmine
Silindrite arv
Silindri läbimõõt, mm
Kolvikäik, mm.
Silindri töömaht,l.
Surveaste
Silindrite tööjärjekord
Nimipöörlemiskiirus, p/min
Max
Min
Max. pöördemoment, Nm,
1400p/min korral
Klappide paisumispilud, mm
Sisselaske klapp
Väljalaske klapp
Pihustite töösurve, MPa
Kütuse eelsissepritse enne
Ü.S.S.,kraadi
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D-243
Bel 820
Bel 920
60/81
normaalne
4
110
125
4,75
16
1-3-4-2
2200
2380
600
290

0,25-0,30
0,25-0,30
17,5-18,0
23-25

Minski Mootoritehas
D-245,5
D-245
D-260.1
D-260.2
Bel 892 Bel 1025 Bel 1522 Bel 1221
Bel 922
Bel 1523 Bel 1222
Bel 952
65/90
77/105 114/155
96/130
TURBO
TURBO TURBO
TURBO
4
4
6
6
110
110
110
110
125
125
125
125
4,75
4,75
7,12
7,12
15
15
15
15
1-3-4-2
1-3-4-2 1-5-3-6-2-4 1-5-3-6-2-4
1800
2200
2100
2100
1880
2380
2275
2275
700
600
800
800
386
375
597
500

0,25-0,30 0,25-0,30
0,25
0,40-0,45 0,40-0,45
0,45
17,5-18,0 17,5-18,0 21,6-22,4
21-23
24-26
21-23

0,25
0,45
21,6-22,4
21-23

MOOTORI ÕLITUS.
Tüüp-kombineeritud, õliradiaatoriga
Õli puhastus-õli eelpuhastuseks võrkfilter, peenpuhastuseks õli tsentrifugaalfilter
Minimaalne õlirõhk 0,08 MPa –600p/min korral
Maksimaalne õlirõhk 0.2-0.3 MPa
Maksimaalne õlirõhk külmal mootoril kuni 0,6 MPa
Õlitussüsteemi maht 15 liitrit. mootoril D260 – 22 liitrit.
TOITESÜSTEEM.
Küttepump- 4 plunsriline ridapump koos kütuse etteandepumbaga 4UTNM-1111005-01
Pööreteregulaator- mehhaaniline, kõigi režiimne, kütuse etteande pneumokorrektoriga
Mootoril D260 –kütusepump kaheseksiooniline jaoturi tüüpi 26.1111003
Küttefiltrid – vahetatavad paberelemendid 240-1117030CB.,A65.01.100-11
Õhupuhasti – kolmeastmeline, kombineeritud, inertne kuivpuhastus ja õli inertskontaktpuhastus.
Mootoril D260- vahetatavad paberelemendid.260-1109300-01 ja260-1109300
Turbokompressor- radiaalturbiin ühel võllil tsentrifugaalkompressoriga.
JAHUTUSSÜSTEEM.
Vedelikjahutus, kinnine, sundtsirkulatsioon, temperatuuri kontroll termostaadiga ja näitur
juhi töökohal.
Tsentrifugaalpump koos ventilaatoriga, ventilaatori tiivik 4 ja 6 labaga..
Ventilaatori rihma lõtvumus 15-22mm.,mootoril D260 29-33mm.vajutades 3-5kgf. jõuga
Normaalne töötemperatuur 80-95° C, termostaadi avanemise algus 79° C, lõplik
avanemine 83° C
.Jahutussüsteemi maht 20 liitrit, mootoril D-260 31 liitrit.
SIDUR.
Tüüp- ühekettaline, kuiv, friktsioontüüpi, alaliselt lülitatud ,siduriketta läbimõõt 340 mm.
Mootoril D260-kahekettaline.
Siduripedaali vabakäik 40-50 mm.
PIDURID.
Tüüp-kuivad ketaspidurid, piduriketta läbimõõt 204 mm. Seisupidur- ketaspidurid,
rakendatakse mõlemale tagarattale diferentsiaali kaudu, piduriketta läbimõõt 180 mm
Pedaali käik 110-120 mm..
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ROOLISEADE.

Tüüp-DANFOSS tüüpi pump-dosaator koos roolitrapetsi hüdrosilindriga. Hüdropump
tootlusega 21 l/min.
Hüdroagregaatide paak ühine traktori hüdrosüsteemile ja rooliseadmele mahtuvusega 20
liitrit. Hüdrosilindri läbimõõt 50 mm, kolvikäik 200 mm. Töörõhk 14 MPa, löögivastane
klapp reguleeritud rõhule 20MPa,Rooliratta vabakäik pumba töötamise ajal 25° .
Rooliratta reguleerimise ulatus:
Kalle 25°-40°, 5° kaupa, kõrgus 100 mm ulatuses.
Traktoril BELARUS 922 rooliseadmel oma hüdropaak mahutavusega 35 liitrit.
1-õlipump, 2-voolik, 3-klamber, 4-hüdropaak, 5-diferentsiaali lukustamise kraan, 6diferentsiaali lukustamise pedaal, 7-õlitoru, 8-õlirõhu andur, 9-kontrolllamp, 10diferentsiaali lukustusmuhv, 11-rooliratas, 12-roolikronshtein, 13-dosaatorpump, 14kõrgsurve voolik, 15-kronshtein, 16-õlitorud, 17-kronshtein,18-roolivarras, 19-roolihoob,
20-esisild, 21-hüdrosilinder, 22-silindri kronstein.
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HÜDROSÜSTEEM.
Tüüp-universaalne-agregaatne, pumba tootlikus 45 l/min., töörõhk 18-20MPa,kaks
külgmist ja üks tagumine hüdroväljavõte. Hüdrojagaja RS-212 või RS-213, samuti on
võimalus ,et on paigaldatud hüdrojagaja
P80-3/4-222-3Gg (P 80-3/4-111-Gg )-traktorile, varustatud jõuregulaatoriga. Tagumise
rippsüsteemi juhtimiseks on järgmised režiimid: jõu, asendi, sega, ja kõrguse
reguleerimine.
KÄIGUKAST.
BELARUS 820 - mehhaaniline 22 või 18/4 käiguline ,vähendava reduktoriga(kordistiga).
BELARUS 892 –mehhaaniline 18/4 käiguline ,suurendava reduktoriga
BELARUS 920- mehhaaniline 14/4 käiguline, vähendava reduktoriga, sünkroniseeritud.
BELARUS 922- mehhaaniline 14/4 käiguline, vähendava reduktoriga, sünkroniseeritud.
BELARUS 952- mehhaaniline 14/4 käiguline, vähendava reduktoriga, sünkroniseeritud
Kordisti vähendab käigukasti vedava võlli pöörlemissagedust 1,32 korda, või
suurendab1,36 korda.
Reduktor(kordisti) asub käigukasti ja siduri vahel. Juhtkang asub kabiinis roolisamba all.
Käikude lülitamise ja neile vastavate liikumiskiiruste tabel asub parempoolsel klaasil.
Käiguaeglusti (kui on paigaldatud) asub käigukasti vasakul küljel ja võimaldab 16/16
aeglast käiku.
Reversreduktor (kui on paigaldatud)-mehhaaniline, sünkroniseeritud ja võimaldab 9/8
käiku.
KÄIGUAEGLUSTI JA REVERSREDUKTOR AINULT ERITELLIMISEL.
BELARUS 1025 ja BELARUS 1221 –mehhaaniline, diapasoonne, sünkroniseeritud.
.16 edasi ja 8 tagasi käiku. Diapasoonid 4 edasi ja kaks tagasi alaliselt sidestatud
hammasratastega, lülitatakse hammasmuhviga. Igas diapasoonis –4 sünkroniseeritud
käiku.
Käigukasti võllide ja hammasrataste paremaks õlitamiseks on käigukastis õlipump ja
pestav õlifilter.
VEDAV ESISILD.
Kõrgendatud hõõrdumisega diferentsiaal, külgülekanneteks planetaarreduktorid.
Jaotuskastist ülekanne kahe kardaani ja kaitsesiduriga varustatud vahepukiga.
BELARUS 1025;1221 ülekanne käigukasti sisseehitatud mitmekettaline ,märg,
hüdrauliliselt juhitav, üks kardaan.
800ja900 seeria traktoritel on vedava silla sisselülitamine mehhaaniliselt, lülitushoob asub
kabiinis parema käe all ja omab kolme asendit: esisild välja lülitatud, esisild automaatselt
sisse/välja lülitatud, esisild sundsisselülitatud.
1000 seeria traktoritel on vedava silla lülituseks klahv paremal asuval paneelil.
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Hüdrauliline kraan esisilla lülituseks omab neli töörežiimi: esisild väljalülitatud, esisild
automaatselt sisselülitatud (ainult edasiliikumisel),esisild sundsisselülitatud (hoida klahvi
all),esisild sundsisselülitatud(vajutatusel piduripedaalile).
TÄHTIS:
Kõval pinnasel töötamisel lülita esisild välja. Automaatset sisselülitust kasuta ainult
edasiliikumisel. Sundsisselülitust kasuta lühiajaliselt pehme koha ületamiseks.

TAGASILD.
Spiraalhammastega kooniline paar,diferentsiaal.BELARUS1221 külgülekanneteks
planetaarmehhanism.
Hüdrauliline lülitus diferentsiaali friktsioonmuhvi lukustamiseks.
TAGUMINE MONOPLOKK RIPPSÜSTEEM.
Traktoril on kolmepunktiline II kategooria, BELARUS 1221 III kategooria rippsüsteem.
Traktor on varustatud haakeseadmega, mis on sobiv kõigi II või III kategooria
haakemasinatega, kehtestatud SAE standarditega. Haakesõrme läbimõõt 28,6 mm. III
kat.-36,6 mm. Ülemise tõmmitsa kinnitussõrme läbimõõt-25,4mm. III kat31,7mm.Alumiste veotõmmitsate pikkus 805-885mm.,munakute vaheline kaugus
870mm.,ülemise tõmmitsa pikkus 500-740mm.,kandejõud veotõmmitsate otstel
minimaalselt3000 kg.
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Mullaharimissügavuse regulaator omab järgmisi režiime:
Jõu-, kõrguse-, asendi- ja segareguleerimine.
Igal režiimil on “neutraalasend”, ”tõste-“, “langetamis-“, ja “automaatne
reguleerimisvahemik” asend.
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JÕUVÕTUVÕLL.
Mehhaaniline, sõltumatu, kahekiiruseline või sünkroonne ajam. Juhthoob paremal
juhtimispuldil. BELARUS 922 ajami lülitus klahviga paremal paneelil. Vahetatav otsik 6
või 8 nuudiga töötamisel 540 p/min.
Pöörlemiskiirusel 1000 p/min. tuleb kasutada 21 nuudiga otsikut. Jõuvõtuvõlli pöörlemine
kellaosuti liikumise suunaline. Sünkroonajami korral 3,5 pööret/sõidumeetri kohta.
BELARUS 1221 –4,36pööret / sõidumeetri kohta. Planetaarreduktor pidurilintidega.
ELEKTRISEADMED.
Käivitus elektristarteriga 24V,kaks akupatareid 12 V ühendatud paralleelselt, automaatne
järjestikune ümberlülitus. BELARUS 922 üks akupatarei 12 V ja 12 V-ne starter.
Ühejuhtmeline süsteem-miinuspool on ühendatud korpusega, nimipinge 12 volti.
Vahelduvvoolu generaator sisseehitatud pingeregulaatoriga ,võimsusega 700W. ja 1000W
Valgustus-ja signalisatsiooniseadmed, esimesed kaug- ja lähituled, esimesed ja tagumised
töötuled, ääre-, suuna-, piduri-, numbri- ja avariituled, helisignaal, lülitub ka süütevõtme
keeramisel I asendisse ja töötava mootori korral õlirõhu langemisel lubatust madalamale
või jahutusvedeliku temperatuuri tõusmisel kõrgemale lubatust. Kontrollmõõteriistad,
nende valgustus-, ja kontrolllambid ning sulavkaitsmed. Juhikabiini valgustus ,kütte-ja
ventilatsiooniseadmed. Esiklaasi pesur ning esi-ja tagaklaasi klaasipuhastid..
REHVID.
Vedava esisillaga traktoril valige esi-, ja tagarehvide sobivaim kombinatsioon. R/r peab
olema piirides 1,54 kuni 1,64. R- tagarehvi pöörderaadius mm., r - esirehvi pöörderaadius
mm.. Enamkasutatavad rehvid : ees-13,6- 20; 360/70R-24, tagumised rehvid 15,5R38;
16,9R38;18,4R34.
TÄHTIS :
Ärge ületage õhurõhku rehvides. Soovitav õhurõhk esirehvides 0,1-0,12MPa.
,tagarehvides 0,1 –0,18 MPa
KOMPRESSOR.

Ühesilindriline, õhkjahutusega, haagise pidurdamine ühetoruline, blokeeritud traktori
piduritega.
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MONOPLOKK HÜDROSÜSTEEM.
Üldine ehitus.
Hüdrotõstuk kujutab endast regulaator-jagajat koos juhtimismehhanismiga, milline on
ehitatud korpusesse(monoplokki); kaks ühepoolse töötamisega hüdrosilindrit , juhthoovad
trossidega hüdrotõstuki tõstmiseks.
Reziimil “asendi reguleerimine” toimub rippagregaadi tõstmine positsioonihoovaga
13 (ette-madalamaks, taha- kõrgemaks) ,jõuhoob 14 peab asuma eespool asendis.
Liigutades juhthooba 13 läbi hoova 17 , hoova 24, tugi positsioonihoova 20 antakse
summeeriva hoova 21mõju toele19 ,milline läbi tõmmitsa 23 pöörab rummu 4 võllil 7
kellaosuti suunas. Rummu rull 9, liikudes üles, lükkab siibri 10 asendisse “tõstmine”.
Tõstmisel rippmehhanismi võll 7 pöördub vastu kellaosuti suunda ja anduriga 6 läbi
asendi lüli 5 ja hoova 24 lõpetab
tugi positsioonihoova 20 mõju toele 19.Sellele vastavalt läbi tõmmitsa 23 lõpeb rummu 4
1- Nurkühendus
2- korpus
3- hüdrosilinder
4- ülemine
tõmmits
5- voolik
6- ühendus
7- trosside
kinnituskronstein
8- regulaatorjagaja
9- siibri
tagasitoomise nupp
10- trossid
11- kronstein
12- mutrid
13- asendiregulaat
ori hoob
14- jõuregulaatori
hoob
15- asendiregulaat
ori väline hoob

rulliku 9 mõju siibrile 10, milline vedru 11 toimel võtab neutraalasendi -tõstmine lõpeb.
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Positsioonihoova 13 tagasi liigutamisel toimub rippagregaadi langemine kuni etteantud
asendini. Maksimaalset tõstekõrgust piiratakse positsioonianduri 6 toe piirajaga 22
rummul 4, milline tõstmise lõpul pöörab rulliku 9alla võimaldades siibril võtta

neutraalasendi.
Režiimil “jõu reguleerimine” nõutav mullaharimise sügavus saavutatakse jõuhoovaga 14
(ette-sügavam, taha-madalam) ja positsioonihoovaga 13 toimub rippagregaadi tõstmine ja
langetamine. Agregaadi langetamisel töösügavusele pinnase vastupanu jõud kasvab,
milline läbi rippsüsteemi kesktõmmitsa deformeerib varda 34 mõjul vedru 38 ja varda 34
liikumisel läbi tõmmitsa 30 ,hoobade 28ja2,hoobade 26 ja 25 mõjub jõuhoovale 18.
Agregaadi langetamine toimub kuni pilu tekkimiseni tugi jõuhoova 18 ja summeeriva
hoova 21 toe 19 vahel, pärast seda summeeriv hoob läbi tõmmitsa 23, rummu 4 ja rulli 9
abil lükkab siibri 10 üles asendist “langetamine” neutraalasendisse, -saavutate hoovaga 14
antud töösügavuse. Etteantud töösügavusest kõrvalekaldumisel vedru 38 deformatsioon
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läbi hoobade lükkab siibri 10 neutraalasendist kas tõste –või langetamise asendisse, et
säiliks etteantud töösügavus. ”Segareguleerimine” kindlustatakse kui asendihoob 13 on
lükatud ette, kuid mitte päris lõpuni, piirates sellega jõureguleerimishoovaga 14 antud
töösügavust.
Juhthoovad on reguleeritud õigesti, kui asendi reguleerimise hoova 13 tagumises asendis
toimub rippmehhanismi täielik ülestõstmine, jõuhoob 14 peab asuma eespool asendis. Kui
asendi reguleerimise hoob 13 on eespool asendis, peab rippmehhanism täielikult alla
langema Juhthoobasid peab saama lükata mõlemale poole lõpuni terve skaala ulatuses.
Jõuhoovaga 14 peab saama rippmehhanismi tõsta tagumises asendis. Kui ei toimi nii, tuleb
reguleerida juhthoobade trosside pikkust.
Siibrite ja klappidega regulaator-jagaja on hüdrotõstuki reguleerivaks elemendiks, mille
abil kindlustatakse tõste-, langetamise ja neutraalasend.
Tõstmine (siiber 16 on ülemises asendis)- pumbast tulev õli läbib korpuses oleva kanali A
,läbi siibri 16 kanali läheb korpuses olevasse kanalisse B ja edasi läbi tagasivoolu klapi 31
hüdrotõstuki silindritesse.
Neutraalasend (siiber 16 on keskasendis)-pumbast tulev õli mööda kanalit A läbib avatud
klapi 17 ja läheb tagasivoolu kanalisse .Silindrisse minev ja silindrist tagasivoolu tulev
kanal on siibriga 16 suletud, rippsüsteem on fikseeritud.
Langetamine (siiber 16 on alumises asendis)- pumbast tulev õli mööda kanalit A läbib
avatud klapi 17 ja läheb tagasivoolu kanalisse , kuna siibri kanal on ühendatud ka
silindritest tuleva tagasivoolu kanaliga, langeb rippsüsteem alla.
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JUHTIMISORGANID JA NENDE KASUTAMINE.
Diisli käivitamiseks toimige nii:
-kontrollige õlitaset mootori karteris, jahutusvedeliku taset radiaatoris, kütust paagis.
1.Rakendage käsipidur (1)
2.Viige käigukang (2) II või neutraalasendisse, aeglustava reduktori kang (9) äärmisse
asendisse (vasakule või paremale )
3.Jõuvõtuvõlli kang(3) väljalülitatud asendisse.
4.Lülitage sisse masslüliti (4).
5.Vajutage alla siduripedaal (6).
6.Asetage kütuse etteande hoob (5) keskmisse asendisse.
7.Keerake starteri käivitamise võti käivitusasendisse ( II) ja hoidke diisli käivitumiseni,
kuid mitte kauem kui 15 sek. Kui diisel ei käivitunud, oodake ja 30-40 sek. möödumisel
proovige uuesti.
8.Vabastage siduripedaal.
Peale diisli käivitumist jälgige, et voltmeeter näitab aku laadimist ja et õlirõhk oleks
normis.

Kui teie traktori diisel on turbokompressoriga, käivitamisel pöörake diislit umbes 10 sek.
starteriga enne kui kütust ette annate. See on vajalik turbokompressori laagrite
määrimiseks. Enne diisli seiskamist laske 1-2 min. töötada kuni 1000 p/ min. See
võimaldab alandada diisli temperatuuri ja väldib, et turbokompressor inertsi mõjul töötades
ei jääks ilma õlituseta.
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BELARUS 922 kabiin.
1.Kütuse etteande pedaal. 2.Piduripedaalid. 3.Siduripedaal.4.Starteri lüliti. 5. Masslüliti.
6.Mootori eelsoojendus lüliti.7.Mitmefunktsioonne lüliti. 8.Õhurõhu näitur.
10.Voltmeeter. 11.Õlisurve näitur. 12. Kütusehulga näitur. 13. Mootori temperatuuri
näitur. 14.Päikesesirm. 15. Õhusuunajad. 16. Raadio paigalduse koht. 17. Kabiini
soojenduse luuk. 18. Lülitite paneel. 19.Rooliratas. 20.Ohutulede plokk. 21.Ohutulede
lüliti. 22.Elektroonika andmete näitur.23.Klaasipuhasti lüliti. 24. Ukse lukusti. 25.Tulede
lüliti. 26. Rooli kalde muutmise nupp. 27. Õlipumba sisselülituse hoob. 27.a.Käsitsi kütuse
etteandmise hoob.
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28.Vedava esisilla lülituskang. 29.Diapasooni kang. 30. Käigukang. 31.Positsiooni
regulaatori hoob. 32. Jõuregulaatori hoob.33. Diferentsiaali blokeerimise lüliti.
34.Aeglustava reduktori lüliti. 35. Jõuvõtuvõlli ümberlüliti.36.Jõuvõtuvõlli lülitusnupp.
37.Hüdrojagaja siibri tagumise väljavõtte juhthoob.38. Hüdrojagaja siibri parempoolse
külgmise väljavõtte juhthoob. 39.Hüdrojagaja siibri vasakpoolse külgmise väljavõtte
juhthoob. 40.Jõuvõtuvõlli sõltumatu ja sünkroonse ajami lülitushoob. 41.Seisupiduri kang.
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BELARUS 820, 892, 920, 952, 1025, 1221 juhtimisorganid.
Radiaatori põlle juhtimise nupp. 2.Tagasilla diferentsiaali blokeerimise hoob(variant).3.
Avariitulede lüliti. 4. Voltmeeter. 5. Mitmefunktsiooniline lüliti.6. Kütusehulga näitur.
7.Õhuballooni õhurõhu näitur. 8.Diisli jahutusvedeliku temperatuuri näitur. 9.Diisli õlirõhu
näitur. 10.Kontrolllampide paneel. 11. Tahhospidomeeter. 12. Õhusuunajad. 13.Raadio
paigaldamise koht. 14. Õhuvõtu klapid. 15. Klaasipuhasti lüliti. 16. Kabiini ventilaatori
lüliti. 17. Tagumiste töötulede lüliti. 18. Esimeste töötulede lüliti. 19.Autorongi
tunnusmärk. 20. Kabiini valgustuse lüliti. 21. Vasakpoolsete külgmiste hüdroväljavõtete
lülituskang. 22. Parempoolsete külgmiste hüdroväljavõtete lülituskang. 23. Tagumiste
hüdroväljavõtete lülituskang.24. Kontrollelement. 25. Starteri ja näiturite lüliti. 26. Vaba.
27. Aeglustava reduktori lülituskang. 28. Soojendusspiraali lülitusnupp. 29. Klaasipesu
lüliti. 30. Tulede lüliti. 31. Kütuse etteande pedaal. 32. Parempoolse piduri pedaal.
33.Vasakpoolse piduri pedaal. 34. Tagasilla diferentsiaali blokeerimise pedaal. 35.
Rooliratta kaldenurga juhtimise nupp. 36. Kabiini soojenduskraani nupp.37. Siduripedaal.
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38. Käsipiduri kang. 39. Käigukang. 40. Käigupiiraja. 41. Kütuse etteande hoob. 42.
Jõuvõtuvõlli lülitushoob. 43. Jõuregulaatori juhtimise hoob. 44. Sega-, ja
positsiooniregulaatori lülitushoob. (monoplokk rippmehhanismil jõu-, ja positsiooni
reguleerimiseks kaks juhthooba). 45. Massilüliti. 46. Käiguaeglusti lülituskang (kui on
paigaldatud). 47.Käiguaeglust diapasoonide lülituskang. (kui on paigaldatud).
48.Hüdrokonksu lülitushoob(kui on paigaldatud). 49. Jõuvõtuvõlli sõltumatu ja
sünkroonse ajami lülitushoob. 50. Rippmehhanismi ülestõstetud asendis fikseerimise hoob.
51. Vedava esisilla lülituskang.
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KONTROLLLAMBID.

1 ja14. Vajutades nendele nuppudele peavad kõik kontrolllambid põlema. 2. Põleb kui
õhufilter on üle normaalse määrdunud. 3. põleb kui jahutusvedeliku temperatuur on
tõusnud üle105° C. 4. põleb kui diisli õlisurve on lubatust madalam. 5 ja 7 reserv. 6.
Põleb kui roolivõimendist tulev õlirõhk on lubatust madalam. 8. Kaugtulede indikaator.
9.ja 10. Reserv. 11. Traktori suunatulede indikaator. 12. Haagise suunatulede indikaator.
13. Käsipiduri indikaator.
SULAVKAITSMED.

Sulavkaitsmete plokk asub armatuuri peal oleva luugi all. Luugi avamiseks keerake lahti
kinnituskruvi ja tõstke luuk üles. Kolmes plokis asuvad sulavkaitsmed kaitsevad
ülekoormuse eest traktori järgmisi vooluringe:
Pidurituled (15A). 2. Kabiini valgustus ja tagumised töötuled (15A). 3 Avariituled .4.
Klaasipesur ja klaasipuhasti.(15A). 5. Helisignaal (7,5A). 6. Kaugtuli (15A). 7.
Vasakpoolsed ääretuled (7,5A). 8. Parempoolsed ääretuled ja armatuuri valgustus.
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9. Vasakpoolne lähituli (7,5A). 10. Parempoolne lähituli (7,5A). 11. Käsipiduri ja
kontrollploki tuled.(7,5A). 12. Suunatuled (7,5A). 13. Esimesed töötuled (25A). 14.
Reserv. 15. Eelsoojendus spiraal (25A). 16. Elektriventilaator (25A).
Aku laadimisvoolu ahela kaitse 60A.

BELARUS 922 sulavkaitsmed:
Vasakpoolne plokk : 1. Kaugtuli (15A). 2. Helisignaal (15A). 3. Reserv. 4.
Avariituled. (15A). 5. Pidurituled (15A). 6. Esiklaasi pesur ja klaasipuhastaja(15A).
Parempoolne plokk: 1. Näiturite toide (7,5A). 2. Suunatuled (7,5A). 3. Parempoolne
lähituli (7,5A). 4. Vasakpoolne lähituli (7,5A). 5. Parempoolsed ääretuled (15A). 6.
Vasakpoolsed ääretuled (7,5A).

Haagise elektrijuhtmete ühendamiseks on kaheksakohaline pistikupesa. Klemmid on
ühendatud järgmiselt:
1. Vasakpoolne suunatuli. 2. Helisignaal. 3. “Mass”. 4. Parempoolne suunatuli. 5.
Parempoolne ääretuli. 6. Pidurituli. 7. Vasakpoolne ääretuli. 8. Kandelambi
ühendamise koht.
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ESIMESED LISARASKUSED.
Töötamisel raskete rippmasinatega traktori normaalse juhitavuse tagamiseks ja massi
paremaks jaotamiseks on traktoril 10 lisaraskust kokku 450 kg. Lisaraskused (1)on
paigaldatud spetsiaalsele raamile(2) ,milline kinnitub esiprussile ja on kinnitatud poldi
(4) ja mutritega (3).

JUHI ISTE.
Enne kui alustate traktoriga tööd, reguleerige iste enda järgi. Kõik reguleerimised
teostage istudes istmel.

Pöörake hooba (3) kellaosuti liikumise suunas kui Teie mass on suurem kui näitab
indikaator (2) .Reguleerimisulatus 47 kuni 157 kg. Istme viimiseks ettepoole ja
tahapoole tõstke kang (4) üles ja liigutage Teile sobivasse kaugusse. Istme seljatoe
kalde muutmiseks tõstke hoob (1) üles, pöörake seljatuge ja laske kang lahti. Seljatugi
fikseeritakse antud asendis.
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HÜDROJAGAJA JUHTIMISHOOVAD.

Kõik juhthoovad on hüdroväljavõtete juhtimiseks ja omavad nelja asendit:
“Neutraalasend”- alumine keskmine fikseeritud asend.
“Tõsteasend”- alumine mittefikseeritav asend, kangi vabastamisel liigub tagasi
“neutraalasendisse”
“Sundlangetamise asend”- ülemine keskmine mittefikseeritav asend “ujuva” ja “neutraali”
vahepealne asend. Pärast kangi vabastamist liigub tagasi “neutraalasendisse”.
“Ujuvasend”- ülemine fikseeritud asend.
ÕLIPUMBA SISSELÜLITUS.

Hoob omab kahte asendit- ülemises asendis sisselülitatud, alumises asendis väljalülitatud.
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KOMPRESSORI LÜLITUS

Juhthooval on kaks asendit- vasakpoolne asend-kompressor väljalülitatud, parempoolne
asend- kompressor sisselülitatud.
JÕUVÕTUVÕLLI SÕLTUMATU AJAMI PÖÖRETE MUUTMINE.

Pöörete muutmiseks keerake lahti polt (1) ja pöörake plaati (2). ., pöörates vastu
kellaosuti pöörlemissuunda äärmisse asendisse, saate 540 p/min. Pöörates kellaosuti
pöörlemissuunas , asendisse II- saate 1000 p/min. Keerake kinni polt (1)
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Jõuvõtuvõlli otsiku vahetamiseks keerake ära kaitsekuppel (1) , keerake ära neli mutrit (3)
ja võtke ära ümbris (3). Keerake lahti plaadi(6) kinnituspoldid (4) ja võtke välja otsik (5).
Vahetage otsik ja kinnitage vastupidises järjekorras.
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BELARUS 922 JÕUVÕTUVÕLLI, AEGLUSTAVA REDUKTORI JA
TAGASILLA DIFERENTSIAALI LUKUSTAMISE JUHTIMINE.

1., 3., 5., Kontrolllambid. 2. Diferentsiaali lukustamise juhtimise ümberlüliti. 4.
Aeglustava reduktori juhtimise ümberlüliti. 6. Jõuvõtuvõlli juhtimise ümberlüliti. 7.
Jõuvõtuvõlli käivitusnupp.8. Juhtpaneel. 9. Pidurite lülitusandurid. 10.,11., 12.,
Jõuvõtuvõlli, aeglustava reduktori, tagasilla diferentsiaali lukustamise juhtimise
elektrohüdraulilised jagajad. !3. Siduri seisukorra andur. 14. Ühenduskaablid. 15.
Ühenduspistikud. 16. Juhtrataste pöördenurga andurid. 17. Ühendusklotsid. 18. Kaitsmete
paneel.
1. Elektrohüdraulilised jagajad. 2. Tagasilla diferentsiaali blokeerimismuhv. 3.
Jõuvõtuvõlli lülitussilinder. 4. Õlipaak. 5Õlipump. 6.
Reduktsiooniklapp(12kgf/sm²). 7. Käigukasti aeglustava reduktori lülitussilinder.
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TRAKTORIGA LIIKUMISE ALUSTAMINE JA PEATUMINE.
Vajaliku käigu valimiseks kasutage käikude lülituse skeemi, milline on kleebitud
parempoolsele küljeklaasile. Liikumahakkamiseks vajutage siduripedaal lõpuni alla. Valige
vajalik diapasoon- viige kang (1) äärmisse vasakpoolsesse asendisse. Lükake kang lõpuni
ette II , või lõpuni taha I asendisse. Tooge käigukang tagasi neutraalasendisse ja valige
Teile sobiv liikumiskiirus- käik vastavalt skeemile. Viige reduktori kang (2 ) äärmisse
asendisse, kas ette või taha. Kangil ( 2 ) ei ole fikseeritud neutraalasendit, sellepärast tuleb
veenduda, et kang läheks lõpuni äärmisse asendisse. Lülitage välja seisupidur, kergelt
suurendades kütuse etteannet laske siduripedaal sujuvalt üles. Traktori liikumahakkamisel
suurendage kütuse etteannet.

TÄHTIS:
Alati vajutage siduripedaal lõpuni alla, enne kui lülitate käigukasti diapasooni või käiku.
Traktoritel , millistel on käikude lülitamine kahe kangiga, tuleb esimesena lülitada
diapasoon ning seejärel vajalik käik. Ärge hoidke töötamise ajal jalga siduripedaalil, see
viib siduri libisemiseni, kuumenemiseni ja lõpuks rivist välja. Ärge alustage liikumist, kui
ader on mullas künnisügavusel.
TRAKTORI PEATAMISEKS-vähendage diisli pöördeid, vajutage siduripedaal alla, viige
käigukang neutraalasendisse, pidurdage tööpiduritega. Peale traktori peatumist rakendage
seisupidur.
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HOOLDUSED JA REGULEERIMISED.
Hooldus 10 töötunni järel või iga päev.
1. Õli diiselmootoris.
Seisake diisel, oodake 15 min. Seejärel kontrollige õlitaset . Õlitase peab olema
mõõtevarda (3) ülemise ja alumise märgi vahel. Vajadusel eemaldage kork(2) täiteavalt
ja lisage õli mõõtevarda ülemise märgini.

TÄHTIS.
Ärge laske diislil töötada kui õlitase on madalamal mõõtevarda alumisest märgist. Ärge
valage õli üle mõõtevarda ülemise märgi taset.
1. Jahutusvedelik radiaatoris.
Eemaldage radiaatorikork(1) ja kontrollige jahutusvedeliku taset, mis peab olema 5060 mm. allpool täiteava ülemist äärt. Vajadusel lisage jahutusvedelikku nõutava
tasemini.
TÄHTIS.
Jahutusvedeliku tase ei tohi olla madalamal kui 100mm täiteava ülemisest äärest.
Diisli jahutussüsteem töötab surve all, mida hoiab radiaatorikorgi klapp. Põletusohu
vältimiseks ärge avage korki kuumal diislil, vaid laske diislil jahtuda. Asetage
radiaatorikorgile riidetükk ja ettevaatlikult laske surve välja enne korgi täielikku
avamist. .
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1. Õli hüdrosüsteemi paagis.
Enne õlitaseme kontrollimist veenduge, et traktor oleks tasasel horisontaalsel platsil.
Seisake diisel ja rakendage seisupidur. Laske rippmehhanism alla. Kontrollige õlitaset
läbi vaateakna, mis asub hüdrosüsteemi paagi vasakul küljel. Õlitase peab olema
keskmise märgini. Kui töötate masinatega, millised vajavad suurt hulka õli, täitke paak
vaateakna ülemise märgini.

3.Kondensaat pneumosüsteemi õhupudelis.
Kraani avamiseks tõmmake võrust(1) ja hoidke kuni kogu kondensaat on paagist
eemaldatud.
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Hooldus 125 töötunni järel.
Teostage kõik eelpooltoodud hooldused ja teostage järgmised hooldused:
5. Õli õhupuhasti vannis.

Keerake lahti kaks mutrit(1) ja eemaldage õlivann(2). Kontrollige, et õli tase oleks
rõngasmärgini(A) Kui õlis on mustust, puhastage vann ja täitke puhta õliga
rõngasmärgini.
6. Õli esisilla korpuses ja planetaarülekannetes.

Kontrollige, et õlitase oleks kontrollkorgi(1) ava alumise ääreni. Vajadusel lisage õli.
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7. Sete kütuse jämefiltris ja kütusepaagis.

Avage kütusepaagi(2) kork (1) ja filtri kork(3) ja laske setet välja , kuni hakkab tulema
puhast kütust. Sulgege väljalaske korgid.
8. Ventilaatoririhm.
Kontrollige, et rihmal ei oleks vigastusi ega mõrasid.

Ventilaatoririhma pinge on normaalne, kui vajutades käega rihma 4 kgf . jõuga
rihmarataste vahelisel osal on läbipaine 15-20 mm. Rihma pingutamiseks lõdvendage
generaatori kinnituspolte ja generaatori pööramisega pingutage rihm. Kinnitage
generaatori kinnituspoldid.
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9.Tagatelje rummu poldid.

Kontrollige ja vajadusel pingutage kinnituspolte(1) dünamomeetrilise võtmega
kinnitusmomendiga 300 N m kummalgi rummul on neli polti.

10. Siduri survelaager.

Keerake ära sidurikarteri kork(1), viige määrdepritsi otsik siduri survelaagri määrdeniplile
ja tehke 4-6 pritsilööki.määrdega”Litol-24”. Keerake tagasi kork(1).
11.Rehvid.
Kontrollige rehvide välist seisukorda ja õhurõhku rehvides. Soovitatav rõhk esirehvides
1,0-1,2 kgf/cm², tagarehvides 1,0-1,8 kgf/cm² .
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12. Akupatareid.
Kontrollige, et akud oleks kindlalt kinnitatud. Puhastage tuulutuskorkide(1) ümbrus.
Keerake tuulutuskorgid maha ja kontrollige elektrolüüdi taset aku kõikides purkides.
Elektrolüüdi tase peab olema 12-15 mm. kõrgemal kaitsevõrgust. Kontrollige elektrolüüdi
tihedust, vajadusel lisage destilleeritud vett. Puhastage korkide tuulutusavad ja keerake
korgid akupurkidele. Kontrollige akujuhtmete kinnitust ja puhtust, vajadusel puhastage ja
kinnitage klemmid(2) ning vabad pinnad määrige tehnilise vaseliiniga.

.
13. Kompressori filter.

Filtri puhastamiseks keerake välja poldid(1) ja võtke ära kaas(2). Võtke välja filtrielement
ja peske pesemislahuses ning puhuge läbi suruõhuga. Asetage filter tagasi vastupidises
järjekorras.
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Hooldused iga 250 töötunni järel.
Teostage kõik eelpooltoodud hooldused ja teostage järgmised hooldused:
14. Mootori õlitsentrifuugi rootor.

Keerake lahti mutter(1) ja eemaldage kaas(2) .Pöörates mutrivõtmega (4) ja
kruvikeerajaga(5) pressige pealt ära rootori kuppel (3).Võtke ära kaas(6), tiivik(7) ja
rootori võrkfilter(8). Vajadusel puhastage ja peske võrkfilter. Mittemetalse kaabitsaga
puhastage rootori kupli sisemine pind. Puhastage ja peske kõik detailid pesemislahusega ja
puhuge läbi suruõhuga. Monteerige filter kokku vastupidises järjekorras Enne kupli ja
rootori kokkupanekut määrige tihendusrõngas õliga ,viige tasakaalustusmärgid kokku,
keerake kinnitusmutter kinni väikese jõuga kuni kuppel läheb lõpuni peale. Rootor peab
pöörlema vabalt. Asetage peale kaas(2) ja pingutage mutter(1) momendiga 35-50 N m.
Peale diisli seiskamist peab 30-60 sek. jooksul olema kuulda rootori pöörlemine.
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15. Õli mootori karteris.
Soojendage mootor vähemalt 70°C. Seisake traktor tasasel platsil , seisake diisel ja
rakendage seisupidur.

Võtke ära kork(2) ja keerake ära õli väljalaske kork(4) .Laske õli läbitöötanud õli
konteinerisse. Paigaldage tagasi kork(4) ja läbi õli sissevalamise suudme(1) kallake puhas
õli mõõtevarda ülemise märgini. Paigaldage kork(2). Käivitage diisel ja laske töötada 1-2
min. Seisake diisel.10 min. pärast kontrollige mõõtevardaga õlitaset ja vajadusel lisage.
16. Käigukasti õlitsentrifuugi rootor.
BELARUS 1025 käigukasti õlitsentrifuugi hooldamine nii kui diisli õlitsentrifuugi
hooldamine.
17. Käigukasti pestav võrkfilter.
Keerake lahti ja eemaldage filtri kaas(1). Tõmmake nupust(3) ja võtke filter korpusest
välja. Keerake ära nupp(3), kontramutter(2), liblikmutter(4) vardalt(9). Võtke ära
seib(10), vedru(6), kolb(5), tihendusrõngas(7) ja võrkelemendid(8). Peske võrkelemendid
puhtas diislikütuses. Pange filter kokku vastupidises järjekorras. Jälgige, et mõlemal pool
võrkfiltri paketti oleks tihendusrõngas. Liblikmutri kinnikeeramisel jälgige, et seib(10)
läheks täielikult kolvi (5) sisse.
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18. Rooli silindri šarniirid.

Määrdepritsiga määrige kõiki rooli šarniire, kus on määrdenippel, eriti silindri otste
šarniire.
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19. Kabiini ventilatsiooni filter.

Tõstke kabiini katus (1) üles. Keerake lahti kaks kinnituspolti ja võtke ära filtri kaas(2)
koos kahe filtrielemendiga(3). Kerge õhusurvega , et ei vigastaks elemente, puhuge
filtrielemendid puhtaks ja pange tagasi vastupidises järjekorras.
20. Turbokompressori ühendus.

Kontrollige turbokompressori (1)kinnituspolte, väljalaskekollektori(3) kinnitust ja
väljalaske toru klambri kinnitust ja vajadusel pingutage momendiga 35-40 N m.
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Hooldused iga 500 töötunni järel.
Teostage kõik eelpool toodud hooldused ja teostage järgmised hooldused:
21. Mootori klappide paisumispilud.

Klapisääre ja nookurite vahelise paisumispilu kontrollimist teostage külmal mootoril,
eelnevalt kontrollige plokikaane kinnituspoltide pingsust.
Reguleerimist teostage järgmiselt:
Keerake ära klapikambri kaas ja kontrollige plokikaane kinnituspoltide ning nookurite võlli
tugede mutrite kinnitust. Pöörake diisli väntvõlli kuni esimese silindri klapid on suletud
(sisselaske klapp hakkab avanema ja väljalaske klapp lõpetab sulgemise) ja reguleerige
klappide 4 ,6, 7, 8 pilud klapisääre ja nookuri talla vahel, lugedes ventilaatori poolt.
Reguleerimiseks keerake lahti reguleerimispoldi(2) kontramutter(1), asetage klapisääre(3)
ja nookuri (4)vahele pilukaliiber(5), pöörates reguleerimispolti (2), reguleerige pilu ja
seejärel kinnitage kontramutter(1). Pöörake väntvõlli 360°,( neljanda silindri klapid on
suletud) ja reguleerige klappide 1, 2, 3, 5 pilud klapisääre ja nookuri talla vahel vastavalt
eelpool kirjeldatule.
Diisli 260.1/260.2 klapipilude reguleerimiseks pöörake väntvõlli kuni esimese silindri
klappide sulgumise momendini(sisselaske klapp hakkab avanema, väljalaske klapp lõpetab
sulgemise) ja reguleerige klapppide 3, 5, 7, 10, 11, 12 pilud klapisääre ja nookuri talla
vahel. Pöörake väntvõlli 360° , (kuuenda silindri klappide sulgumismomendini) ja
reguleerige klappide1, 2, 4, 6, 8, 9 pilud klapisääre ja nookuri talla vahel. Sisselaskeklapil
pilu 0,25 mm., väljalaskeklapil 0,45mm..
Diisli 243 klapipilud nii sisselaskeklapil kui ka väljalaskeklapil 0,25-0,30 mm.
Nookurite võlli tugede mutrite pingutust teostage 60-90N m. momendiga, plokikaane
kinnituspoltide pingutust 160-180 N m. momendiga.
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22. Siduripedaali vabakäigu reguleerimine
Liiga suur pedaali vabakäik ei võimalda sidurit täielikult lahutada ja käigu sisselülitamine
on raskendatud. Pedaali vabakäigu puudumisel sidur hakkab libisema, siduriketta
friktsioonkatted kuluvad kiiresti ja siduri detailid kuumenevad.

.
Siduripedaali vabakäigu reguleerimiseks toimige järgmiselt:
Võtke välja telg(2) , mis ühendab hooba(1) ja tõmmitsat(5). Keerake lahti
kontramutter(4). Keerake polti(8) kuni pedaal tõuseb vastu kabiini tuge. Pöörake
hooba(1) vastu kellaosuti liikumissuunda kuni siduri survelaager toetub sidurikäppadele.
Pöörake kahvlit(3) kuni telje auk ühtib hoova (1) auguga, seejärel pöörake kahvlit tagasi
5-5,5 pööret(tõmmits 5 lüheneb). Ühendage hoob (1) ja kahvel (3) sõrme (2) abil.
Kinnitage kontramutter (4). Veenduge , et pedaali vabakäigu piires pedaal tuleks vastu
kabiini tuge. Vastasel korral reguleerige servomehhanismi vedru (7) poldi (8) abil, või
muutke kronšteini (9) asendit.

48

23. Rooliratta vabakäik.
Töötava diisli korral rooliratta vabakäik ei tohi ületada 25°. Vastasel korral , kontrollige ja
kõrvaldage lõtkud roolihoobades ja roolisilindri šarniirides.

24. Piduripedaali käigu ja seisupiduri hoobade reguleerimine.

Parempoolse piduripedaali üldine käik, rakendades 120 N jõudu , peab olema 110-120
mm., vasakpoolse pedaali käik 5-20 mm. vähem. Reguleerimist teostage järgmiselt:
Keerake lahti vasaku tööpiduri reguleerimispoldi (2) kontramutter (3). Keerates polti (2)
reguleerige pedaali käik vastavaks. Korrake sama parempoolse tööpiduriga. Keerake kinni
kontramutter (3). Ühendage pedaalid omavahel lukustiga (1) ja kontrollige traktori
liikumisel, kas pidurid toimivad üheaegselt.
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Blokeeritud piduripedaalide korral, vajutades pedaalile 250 N jõuga, peab pedaalide käik
olema vähemalt 105 mm . Liikudes kuival asfaldil kiirusega 20 km/h , peab pidurdus
teekond olema kuni 6 meetrit, pidurdusjälgede erinevus kuni 1 meeter.
Seisupiduri reguleerimiseks paigaldage traktor tasasele platsile, seisake diisel ja blokeerige
tagumised rattad eest ja tagant.

Viige hoob (1) ettepoole asendisse. Paremal pool traktorit asuval seisupiduril keerake lahti
reguleerimispoldi (2) kontramutter (3). Reguleerimispoldi (2) abil leidke asend, kus
rakendades hoovale (1) jõudu 200 N, seisupidur rakendub täielikult hoova viimisel
neljandasse hambasse (A). Keerake kinni kontramutter (3). Pneumosüsteemiga traktoril
toimub seisupiduri reguleerimine järgmiselt :
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Viige kang (1) ette äärmisse asendisse. Keerake lahti kontramutter (8) ja võtke välja sõrm
(6) . Pöörake hooba (5) nii, et ava tema paremas õlakus ühtiks hoova (4) ava ülemise
osaga (B1) ja hoova (9) avaga (B2). Muutke varda (10) pikkust kahvliga (7) , et saaksite
varda (10) ühendada hoovaga (5) sõrme (6) abil.

Reguleerimispoldiga (2) reguleerige hoova (1) käik selliseks, et seisupidur rakenduks
täielikult sektori (A) kolmandas või neljandas hambas. Pingutage kontramutrid (3) ja (8).
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25. Sisselaskekollektori ja õhupuhasti ühenduste hermeetilisuse kontroll.
Võtke maha tsüklon (1) ja puhastage sisemine pind. Keerake lõdvemaks klambrid (2),
võtke välja polt (4), Vabastage klamber (3) ja võtke maha õhupuhasti (5). Keerake lahti
mutrid (7) ja eemaldage vann (6). Puhastage vann ja täitke puhta õliga. Võtke välja kolm
filtrielementi, peske need diislikütuses, puhuge läbi suruõhuga. Puhastage kesktoru. Pange
õhupuhasti kokku ja kinnitage traktorile. Kontrollige kõikide ühenduste hermeetilisust,
vajadusel pingutage. 1000 pöördega /min. töötav diisel peab seiskuma kui õhupuhasti toru
sulgeda.

27. Pneumosüsteemi regulaatori õhufilter.
Õhufiltri elemendi puhastamiseks keerake lahti poldid (1) ja eemaldage kaas (2). Võtke
välja filtrielement ja peske pesemislahuses. Puhuge suruõhuga läbi asetage tagasi
vastupidises järjekorras.
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27. Hüdrosüsteemi õlifiltri vahetus.
Järgmised õlifiltri vahetused tehke peale igat 1000 töötundi.

Keerake lahti poldid (2) , eemaldage kaas (1) ja võtke koos piirajaga (4) element välja.
Keerake lahti mutrid (3),võtke ära piiraja (4) ja element (5). Peske korpus (6)
pesemislahusega. Paigutage uus element korpusesse (6), asetage tagasi piiraja (4) ja
keerake kinni mutrid (3). Asetage filter hüdropaaki ,sulgege kaas (1) ja kinnitage poldid .
28. Jõuvõtuvõlli juhtimine.
Jõuvõtuvõlli juhtkangile 120-150 N jõudu rakendades peab tagumine jõuvõtuvõll järsult
sisse ja välja lülituma.
29. Generaatori puhastamine.
Puhastage generaator tolmust. Kontrollige ja vajadusel pingutage generaatori
kinnituspolte(1) ja klemmühendusi.(2)
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30. Sette väljalaskmine kütuse peenpuhastusfiltrist.

Keerake lahti kütuse väljalaske kork (1) ja laske setet välja kuni hakkab tulema puhtast
kütust. Keerake kork kinni ja vajadusel pumbake kütusesüsteemi etteandepumbaga.
31. Transmissiooni õlitase.
Õlitaset kontrollige õlivarda (1) abil käigukasti vasakul poolel. Õlitase peab olema
õlivarda ülemise ja alumise märgi vahepeal.

Õli lisamiseks transmissiooni keerake ära kork (3) käigukasti ülemisel kaanel ja valage
juurde õli mõõtevarda ülemise märgini.
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32. Õlitase vedava esisilla korpuses.
Kontrollige õlitaset esisilla peaülekandes, külgmistes planetaarreduktorites, kardaanide
vahepukis ja vajadusel lisage õli juurde. Õlitase peab olema kontrollkorgi ava alumise
servani.

33. Õlivahetus mootori karteris.
Soojendage diisel 70°C. Paigutage traktor tasasele platsile, seisake diisel, rakendage
seisupidur. Võtke ära õli sissevalamise ava kork(2) ja keerake lahti karteri tühjendus kork
(4). Laske õli kasutatud õli konteinerisse. Keerake tagasi kork (4), täitke diisel puhta õliga
mõõtevarda ülemise märgini. Käivitage diisel ja laske töötada 1-2 min. seisake diisel ja
umbes 10 min. pärast kontrollige õlitaset, vajadusel lisage õli.
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34. Esirataste kokkujooks.

Esirataste kokkujooks peab olema 2-8 mm. Vajadusel reguleerige järgmiselt:
Keerake lahti reguleerimistoru kontramutrid. Mõõtke rataste tagumine vahe telje kõrguselt
,märkige mõõtmiskoht .Liigutage traktorit edasi , et rattad pöörduksid 180° ja mõõtke
eespoolne rataste vahe märgitud kohas telje kõrguselt. Reguleerimistoru pööramisega
reguleerige kokkujooks õigeks. Kinnitage kontramutrid. Rataste jooksulaiust saate muuta
velgede erinevate asenditega nagu on näidatud skeemil. Reguleerimisvahemik 1420-1970
mm
35. Akupatareide kontrollimine.
Kontrollige akupatareide kinnitust, puhastage aku välispind, keerake ära tuulutuskorgid.
Kontrollige elektrolüüdi tasapinda, peab olema 12-15 mm. üle kaitsevõrgu aku purgis.
Mõõtke elektrolüüdi tihedus kõikides purkides,( tihedus 1,27) . Kui elektrolüüdi tasapind
on madalam, lisage destilleeritud vett. Puhastage tuulutuskorgi avad, akujuhtmete
klemmid. Kontrollige klemmide kinnitust, vajadusel pingutage. Keerake tagasi korgid ja
määrige klemmide vabad pinnad tehnilise vaseliiniga.
36. Jõu- ja asendiregulaator.
Kontrollige tagumise rippmehhanismi töötamist. Viige jõuregulaatori juhthoob ettepoole
asendisse. Asendi reguleerimise hoova tagumises asendis peab rippmehhanism täielikult
üles tõusma, asendi reguleerimise hoova eespoolses asendis, täielikult alla langema.
Rippmehhanism peab tõusma ka jõu reguleerimise hoova tagumises asendis. Vajadusel
reguleerige juhthoobade käiku trosside pikkuse muutmisega.
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Hooldused iga 1000 töötunni järel.
Teostage kõik eelnevad hooldused ja teostage järgmised hooldused:
37. Diisli plokikaane kinnitusmoment.
Diisli plokikaane kinnitust kontrollige soojal mootoril. Keerake maha klapikambri kaas ja
komplektne nookurite võll.

Dünamomeetrilise võtmega, pingutusmomendiga 160-180 N m , pingutage plokikaan pildil
näidatud järjekorras.
38. Kütuse jämepuhastusfilter.
Keerake kinni kütusepaagi kraan. Puhastage filtri välispind, keerake lahti poldid (1) ja
eemaldage filtrikorpus.

Võtke ära võrkelement (2). Peske kõik detailid diislikütuses. Paigaldage kõik detailid
vastupidises järjekorras ja kinnitage poldid. Keerake kraan kinni.
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39. Kütuse peenpuhastusfiltri elemendi vahetamine.

Keerake lahti kork (1) ja laske sete välja. Keerake lahti neli mutrit ja võtke maha filtri kaas
(3). Võtke välja filtrielement (2). Peske kaas ja korpus puhta diislikütusega. Kontrollige
kaane tihendit ja vajadusel vahetage tihend. Paigaldage uus filtrielement ja täitke korpus
kütusega. Paigaldage kaas ja kinnitage mutrid.
TÄHTIS:
Peale filtrite pesemist või filtrielementide vahetamist tuleb süsteemist õhk eemaldada enne
diisli käivitamist.
Õhu eemaldamiseks avage peenpuhastusfiltri kork(1), keerake lahti käsipumba käepide ja
kõrgsurvepumba kork (2).

Kiiresti pumbake käsipumbaga kuni kõrgsurvepumba korgi (2) vahelt hakkab tulema
kütust ilma õhumullideta. Sulgege kork. Pumbake käsipumbaga seni kuni
peenpuhastusfiltri korgi (1) vahelt hakkab tulema kütust ilma õhumullideta. Keerake kork
(1) kinni ja keerake kinni ka käsipumba käepide.(3)
Kui diisli käivitamine on raskendatud, võib keerata lahti kütusetorud pihustite juurest ja
diislit starteriga ringi ajada 10-15 sek. ,ning seejärel kinnitada kütusetorud.
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40. Turbokompressor.
Ühendage lahti ja võtke maha turbokompressor. Pange kaheks tunniks diislikütusega
täidetud vanni. Puhastage ja puhuge läbi suruõhuga. Asetage tagasi ja kinnitage
ühendused.
41. Generaator.
Võtke maha generaatori rihmad. Kontrollige generaatori rootori pöörlemist ja laagrite
lõtku. Telglõtk ei tohi olla rohkem kui 0,20 mm., radiaallõtk ei tohi olla üle 0,030 mm..
Lubatust suurema lõtku korral tuleb generaator saata remonti.
42. Esiratta laagrid.
Kontrollige esirataste lõtku . Reguleerimisvajaduse ilmnemisel pöörduge Teie diileri poole.
43.Roolihoobade šarniirid.
Töötava mootoriga pöörake rooliratast mõlemale poole rooli vabakäigu ja roolihoobade
šarniiride lõtkude kontrollimiseks. Lõtkude korral pingutage keermesliited või vahetage
kulunud detailid
44-45 .Tagumise rippmehhanismi ja vertikaaltõmmitsa määrimine.
Rippmehhanismi pukside määrimiseks lööge määrdepritsiga kõikidesse määrdeniplitesse
kuni lõtkudest tuleb määret. Vertikaaltõmmitsal tehke 4-6 lööki kuni on tunda vastusurve.
46. Diisli pihustite kontrollimine.

Enne toitesüsteemi lahtiühendamist puhastage korralikult välised pinnad tolmust. Pihustite
kontrollimiseks keerake lahti mutrid (4) , ühendage lahti pihustite (3) kõrgsurvetorud (5)
küttepumba küljest ja võtke torud maha. Keerake lahti tagasivoolu toru (2)
kinnituspoldid (1) ja võtke toru maha. Keerake lahti poldid (6) ja võtke pihustid maha.
Pihustid tuleb kontrollida spetsiaalses teenindustöökojas. Kontrollitud , puhastatud ja
reguleeritud pihustid monteerige tagasi vastupidises järjekorras. Igakordselt vahetage uued
vaskseibid. Enne diisli käivitamist eemaldage õhk süsteemist ja pingutage kõik
ühendustorud.
47. Välised poltliited.
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Kontrollige ja vajadusel pingutage järgmisi ühendusi:
Esi- ja tagarehvide mutrid, tagumiste rummude poldid.
Esitala-poolraamid, poolraamid-sidurikorpus, diisel-sidurikorpus, sidurikorpus-käigukasti
korpus, käigukasti korpus-tagasilla korpus, tagasilla korpus-tagumise rippmehhanismi
korpus, tagasilla korpus-pooltelgede käised, vedava esisilla kinnitused, kardaanide
vahepuki ja kardaanide kinnitused.
48-49. Õli transmissioonis ja hüdrosüsteemis.
Enne õlivahetust soojendage traktor. Peatage traktor tasasel platsil , rakendage seisupidur
ja asetage rataste alla tõkiskingad.

Avage kontrollkorgid(2) ja õli väljalaskmise korgid (1). Laske õli läbitöötanud õlide
konteinerisse. Keerake tagasi korgid(1). Täitke süsteemid puhta õliga.
50-51. Õli vedavas esisillas ja kardaanide ülekandereduktoris.
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Soojendage traktor ja peatage tasasel platsil. Rakendage seisupidur ja asetage rataste alla
tõkiskingad.

Keerake lahti kontrollkorgid , õli väljalaskmise(tühjendamise) korgid (1,.2,.3.)ja laske õli
läbitöötanud õlide konteinerisse. Asetage tühjendamise korgid tagasi ja täitke puhta õliga
kontrollkorgi ava alumise ääreni , kinnitage korgid.
52. Filter diisli õli eelnevaks puhastamiseks.

Filtri mahavõtmiseks keerake lahti neli kinnitusklambrit. Jätke meelde või märkige ära filtri
asend. Peske filter diislikütuses ja puhuge läbi suruõhuga filtrikorpusel noolega näidatud
suunal. Paigaldage filter esialgses asendis ja kinnitage kinnitusklambrid.
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Iga 2000 töötunni järel.
53. Mootori küttepump.
Küttepumba kontrollimist ja reguleerimist teostab Teile traktori müünud firma spetsialist.
Kütuse eelsissepritsimisnurk peab olema 21°-23° enne ülemist surnud seisu (ÜSS).
Iga 3000 töötunni järel.
54. Starter.

Keerake ära kruvid (1) ja võtke ära kaas (2). Kontrollige kollektori (3), harjade (5) ja
vedrude (4) korrasolekut. Harjad peavad vabalt liikuma. Olulise kulumise või
põlemisjälgede korral saatke starter remonti.
Üldine tehniline hooldamine.
55. Mootori õli tsentrifugaalpuhastus filtri klapi reguleerimine.
Kui diisli õlisurve töösoojal mootoril (80-100°C) on langenud alla 0,1 MPa, tuleb kindlaks
teha põhjus. Üheks õlirõhu tõstmise võimaluseks on reduktsioonklapi (1) peale keeramine.

Selleks keerake ära keermestatud kork(joonisel pole näidatud) ja kruvikeerajaga keerake
reguleerimiskruvi sissepoole normaalse õlirõhuni.
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JÕUVÕTUVÕLLI REGULEERIMINE.
Jõuvõtuvõlli on vaja reguleerida : kui on tunda, et jõuvõtuvõll hakkab libisema, kui
lülitushoob läheb vastu juhtimispuldi soone esimest või tagumist seina. Juhthoova(1)
lülitamiseks rakendatav jõud ületab 150 N.

Väliseks reguleerimiseks viige hoob (5) keskmisse asendisse , et oleks kohakuti avad
tagasilla korpuses ja hoovas (5). Fikseerige see asend 8mm.läbimõõduga varda abil.
Eemaldage jõuvõtuvõlli kaitse ja plaat. Keerake välja polt (11), Võtke ära
ekstsentrikvõlli(8) stopperplaat (12) .Võtme S=13mm. abil keerake telge pidurilindiga
kellaosuti liikumise suunas kuni jõuvõtuvõlli otsikut ei jõua käega keerata, seejärel keerake
telge 10°-15°tagasi vastu kellaosuti liikumissuunda. Asetage tagasi plaat (12) ja keerake
kinni polt (11). Võtke ära hoova (5) fikseerimise varras. Kui on reguleeritud õigesti, peab
juhthoob(1) ületama neutraalasendi järsult ja juhthoova sisselülitatud asendis peab olema
vähemalt 30 mm. vahe juhtpaneeli soone tagumise seina ja juhthoova vahel.
TÄHTIS:
Peale mitmekordseid välised reguleerimisi võib ekstsentrikvõll (8) jõuda asendisse, kus
võlli sisselõige on vasakul vertikaalasendis. Sellisel juhul väliselt enam reguleerida ei saa.
Järgnevalt reguleerige nii:
Keerake välja polt (11) , võtke ära plaat (12). Pöörake ekstsentrikvõll nii, et võlli
sisselõige vertikaalasendis on paremal. Viige hoob (5) keskmisse asendisse, et augud
hoovas ja tagasilla korpuses on kohakuti, ning fikseerige see asend 8mm. varda abil.
Keerake reguleerimispolte (7) momendiga 10N m ja seejärel 2-2,5 pööret tagasi.
Juhthoova (1) keskmise asendi juhtpuldi soones saate hoobade (9) ja (10) pikkuste
muutmisel. Reguleerimispolt (4) keerake hooba (5) et mõõde A=28mm. ja selles asendis
keerake kinni kontramutter (3). Võtke ära fikseerimisvarras ja kontrollige reguleerimise
õigsust.
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TAGUMISTE RATASTE JOOKSULAIUSE MUUTMINE.
Jooksulaiust saab reguleerida vahemikus1440 mm.-2100 mm. Laiuseni 1600 mm., saate
reguleerida ilma velgesid ümber tõstmata. Laiuseni 2100 mm., paigaldage veljed skeemil
näidatud viisil

kus mõõdu A- 100mm. korral on jooksulaius 1440 mm.
A- 50 mm
1500 mm.
A- 0
1600 mm.
A- 164 mm.
1800 mm.
A- 114 mm.
1900 mm.
A- 64 mm.
2000 mm.
A- 14 mm.
2100 mm.
Rataste vahe muutmiseks keerake lahti rattamutrid ja võtke ratas ära .Keerake lahti rummu
kinnituspoldid (1) ja nihutage rummu vastavalt mõõdule –A. Keerake kinni rummu
kinnituspoldid (1) pingutusmomendiga 280-300N m., asetage tagasi ratas, kinnitage
rattamutrid. Korrake sama teise poolega.
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