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 فراگیر پس از پایان این واحد کار باید بتواند :
 انواع کتابچه های راهنما را توضیح دهد.
بخش های ظاهری تراکتور را معرفی کند.

وظایف بخش های ظاهری تراکتور را توضیح دهد.

زمان آموزش )ساعت(

عملینظری

13

واحد کار 2

بخش های ظاهری تراکتور 

توانایی : شناخت قطعات ظاهری تراکتور
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 1ـ2ـ آشنایی با کتابچه های راهنما
بیشتر ابزار ها، دستگاه ها و ماشین ها همراه با یک یا چند کتاب، کتابچه یا دیگر رسانه های آموزشی است. در برخی موارد نیز 
اطالعات مورد نیاز کاربران در تارنمای١ شرکت سازنده ارائه می شود. این رسانه های آموزشی، اطالعاتی در مورد مشخصات فنی و 
عمومی، روش و موارد کاربرد روش نگهداری، لیست قطعات و چگونگی سوار کردن آنها و روش بازسازی محصول دارد. زمانی 
که یک دستگاه یا ماشینی در اختیار شما قرار می گیرد باید پیش از کار با آن برای کسب اطالعات الزم در مورد مشخصات دستگاه و 

نحوه کار با آن به کتابچه های مربوط مراجعه کنید تا اطالعات الزم را کسب کرده و با موارد ایمنی آن آشنا شوید.
کتابچه های راهنما بیشتر به زبان کشور تولیدکننده است و برای ماشین هایی که به کشورهای دیگر صادر می شوند کتابچه های 
چند زبانه تهیه شده که در این صورت یکی از آن زبان ها انگلیسی است. بنابراین یکی از مهارت هایی که باید یک تکنسین داشته باشد 
آشنایی با انواع کتابچه های راهنما و مهارت استفاده از کتابچه های مربوط به تجهیزات و ماشین های مربوط در رشته )زبان عمومی 

کتابچه، زبان فنی، عالئم استاندارد و ...( است. برخی از انواع مهم کتابچه های راهنما عبارت اند از: 
کاالنما )کاتالوگ(٢:  این کتابچه اغلب به صورت چند صفحٔه رنگی است که هدف آن دادن اطالعات کلی در مورد مشخصات 
ظاهری و برخی از مشخصات فنی محصول و خدمات پس از فروش آن است افراد با خواندن این کتابچه می توانند برای انتخاب اولیه 
ماشین یا عدم تناسب آن با نیاز هایشان تصمیم گیری کنند. بیشتر فروشنده های محصول کاالنما را در اختیاردارند و برای خریداران 

ارائه می دهند همچنین در نمایشگاه هایی که برای این محصوالت برگزار می شود کاالنما در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد.
راهنمای کاربر ٣:   این کتابچه اطالعاتی در مورد روش نصب، راه اندازی و کاربرد دستگاه ارائه می دهد. زمانی که دستگاه یا 

ماشینی خریداری شد این کتابچه ها همراه دستگاه به خریدار تحویل می شود.
راهنمای نگهداری٤: راهنمای نگهداری اطالعاتی را برای سرویس و نگهداری دستگاه ارائه می کند و در صورتی که عملیات 
نگهداری دستگاه ساده باشد تولیدکنندگان این راهنما را همراه با راهنمای کاربر چاپ و در اختیار خریدار قرار می دهند. این کتابچه 

برای محصوالت پیچیده فقط به نمایندگی های خدمات پس از فروش ارسال می شود.
راهنمای قطعات٥: برای ماشین ها و تجهیزات پیچیده یک کتابچه که شامل لیست تمام قطعات به همراه نقشه تفکیکی آنها است 
ارائه می شود. سفارش قطعات باید بر مبنای کد قطعات که در این کتابچه وجود دارد انجام شود تا در فروشگاه های توزیع لوازم یدکی، 
قطعه سفارش داده شده، به راحتی شناسایی شود. از نقشه های تفکیکی قطعات در مرحله تعمیر و بازسازی، برای پیاده و سوار کردن 

اجزای ماشین نیز می توان استفاده کرد. این کتابچه معموالً در اختیار نمایندگی های تعمیر و فروش لوازم یدکی قرار داده می شود.
کتابچه تعمیر٦: روش پیاده سازی قطعات، سوار کردن، تنظیم و روند درست تعمیر و بازسازی دستگاه را در کتابچه تعمیر ارائه 

می شود. این کتابچه در اختیار تعمیرگاه های مجاز دستگاه قرار داده می شود.
 تهیه کتابچه های راهنما: برای تهیه کتابچه های راهنما می توان به تولیدکننده یا مراکز خدمات پس از فروش محصول 

مراجعه کرد. امروزه برخی از تولیدکننده ها کتابچه های راهنما را در تارنمای خود به صورت کتاب دیجیتالی ارائه می کنند.

کار در کارگاه : کتابچه راهنمای یکی از تراکتورهای متداول را تهیه  کرده و برخی از اطالعات مربوط به 
مشخصات فنی تراکتور را از آن استخراج کنید.

Service Manual ــUser Guide, Instruction  Manual                           4 ــCatalog                                3 ــWeb site                                 2 ــ١
ـ  5 Repair Manual ــPart Manual                          6 ـ
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 ٢ـ2ـ قسمت های اصلی تراکتور 
تراکتور های امروزی معموالً چند قسمت اصلی دارند که عبارت اند از: 

ــ موتور١: توان الزم را برای انجام کار های مختلف تراکتور تأمین می کند. بیشتر تراکتورها موتور احتراقی دارند.
ــ دستگاه انتقال نیرو: وظیفٔه این دستگـاه، انتقال نیروی مکـانیکـی مـوتور به چرخ های محّرک برای بـه حرکت درآوردن 
تراکتور است. در طی این انتقال، تغییرات الزم بر روی دور و گشتاور تولید شده موتور انجام می شود. موتور همچنین توان مورد نیاز 

محور توان دهی2 تراکتور را تأمین می کند.
ــ سیستم تعلیق: هدایت و کنترل، امکان حرکت پایدار و هدایت تراکتور را میسر می سازد. 

ــ سیستم هیدرولیک: سیستمی  است که با بهره گیری از توان موتور به صورت هیدرولیکی جک ها و قسمت های هیدرولیکی 
تراکتور و ماشین های کشاورزی را به کارانداخته و کنترل می کند. 

ــ سیستم برق رسانی: برق مورد نیاز مصرف کننده های الکتریکی را تولید، ذخیره و کنترل می کند. 
ــ تجهیزات مختلف: در تراکتور های امروزی تجهیزاتی مانند اتاق، سیستم گرمایشی )برای ایجاد دمای مناسب(، شاسی، 

قالب های اتصال سریع و ... برای آسایش راننده و آسان شدن کار تعبیه   شده است. 

کار در کارگاه : با راهنمایی هنرآموز بخش های اصلی تراکتور را شناسایی کنید.

٣ـ2ـ اجزای ظاهری تراکتور
تعمیرات درست تراکتور نیاز به شناخت اجزای تشکیل دهنده  آن دارد و باید کاربرد هر یک را آموخت. برای شناخت قطعات 

ظاهری تراکتور به کنار تراکتور رفته و هر قطعه را از نزدیک مورد بررسی قرار دهید. 
بدنه و پوشش های تراکتور : این قطعات در تراکتور کار محافظت و پوشش دادن قسمت های مختلف تراکتور را بر عهده 

دارند و باعث زیبایی ظاهر تراکتور می شوند.  
گلگیرها: روی چرخ های عقب نصب    شده و از پاشیده شدن گل و خاک را به اطراف و راننده جلوگیری می کند. 

پوشش باالی موتور: در قسمت باالی موتور نصب شده 
و آن را می پوشاند .

شبکه هـای بغل: مشبک بوده و در کناره های رادیاتور و 
پروانه نصب می شوند. این شبکه ها به عنوان محافظ و سپری در 

مقابل خطر برخورد اجسام خارجی با پروانه عمل می کنند. 
شبکـه جـلـو: در جلو تراکتور نـصب  شده و در مـقـابل 
برخورد اجسام خـارجـی از رادیاتور محافظت کرده و در گـروهـی 
از تراکتورهـا مانند MF285  بــاتری در پشت آن قــرارگـرفته و 

محافظت می شود. 

         )Power take off shaft )PTO ــEngine                                          2 ــ١

شکل1ــ2ــ  قطعات ظاهری تراکتور

قاب محافظ
 فرمان

پوشش داشبورد

موتور

چرخ عقب
چرخ جلو  
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پوشش داشبورد: در باالی داشبورد جای دارد  و پوششی برای مدارها و سیم کشی های پشت داشبورد است.
قاب محافظ: معموالً دو یا چهار میله متصل به شاسی تراکتور است و در صورت واژگونی تراکتور از افتادن تراکتور روی 

راننده جلوگیری می کند.

  )MF399( شکل 2ــ2ــ  بدنه و پوشش های تراکتور مسی فرگوسن

 شبکه جلو

شبکه بغل

گلگیر

 پوشش باالی موتور

 اتاقک راننده

 وسایل راه اندازی و کنترل تراکتور:  راننده با این وسایل تراکتور را راه اندازی و کنترل می کند.  برای مشخص کردن این 
تجهیزات معموالً عالئمی  به کار می رود که اکثر کارخانه های سازنده از این عالئم استفاده می کنند.  

شکل3ــ2ــ  عالئم اختصاری

سرعت تند سرعت کند

سطح سوخت

فشار هیدرولیک

فشار روغن

از  بر محافظت  افزون  اتاقک راننده: 
راننده در زمان واژگون شدن تراکتور، او را در 
برابر عوامل جوی و غیره محفوظ نگه می دارد. 

چراغ شارژ باتری
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شکل4ــ2ــ  عالئم روی تراکتور

steer ــ١

شکل 6ــ2ــ  صندلی راننده 

پس از آشنایی با عالئم مربوط به وسایل راه اندازی و کنترل تراکتور، پیش از تعمیرات باید با این وسایل آشنا شوید تا در زمان 
عیب یابی تراکتور و موتور بتوانید از درستی کار آنها اطمینان حاصل کنید.

فرمان١: برای هدایت تراکتور از فرمان استفاده می شود. فرمان تراکتور در جلوی صندلی راننده قرار دارد. 
صندلی راننده: صندلی راننده را در بیشتر تراکتورها می توان در راستای عمودی و افقی تنظیم کرد. 

شکل 5 ــ2ــ فرمان تراکتور

مسیر  تعیین  بر  عالوه  راننده  تراکتور،  با  رانندگی  در  )داشبورد(:  کنترل  و  هشداردهنده  و  اندازه گیری  وسایل  صفحه 
به کمک عالئم هشداردهنده کنترل کند.  باید کار قسمت ها و سیستم های مختلف آن را  به طور همزمان  تراکتور،  و هدایت صحیح 

چراغ های هشداردهنده، کلید ها، درجه ها، چراغ های آگاهی دهنده از وضعیت کار تراکتور، روی داشبورد نصب  شده اند. 
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  درجه فشار روغن و یا چراغ هشداردهنده   فشار روغن: میزان فشار روغن موتور توسط یک درجه، که معموالً جلوی 
راننده روی داشبورد قرار دارد، نشان داده می شود.در صورت پایین آمدن فشار روغن چراغ هشداردهنده ای جلوی داشبورد روشن 

می شود.

نکته: درجه فشار روغن مقدار روغن در کارتر را نشان منی دهد. 

MF 285 ج( تراکتور                                                              MF 399 ب( تراکتور                                            G 238  الف(  تراکتور             

شکل 7ــ2ــ  جلو داشبورد تراکتور 

شکل9ــ2ــ  درجه نشان دهنده مقدار سوخت در مخزن سوخت 

شکل 8ــ2ــ  درجه نشان دهنده فشار روغن

 درجه نشان دهنده میزان سوخت مخزن )باک(: این درجه میزان سوخت 
موجود در مخزن سوخت را نشان می دهد که بیشتر با عدد یا رنگ مشخص می گردد.

 
 درجه آب: در تراکتور هایی که موتور آنها دارای سیستم خنک کنندٔه آبی 
هستند، درجٔه آب دمای آب موتور را بر حسب سانتی گراد یا فارنهایت نشان می دهد. 

 

شکل10ــ2ــ  درجه نشان دهنده دمای آب 
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 درجه  شارژ باتری  یا چراغ هشداردهنده: درجه  
شارژ باتری نشان دهندۀ وضعیت کار مولد برق می باشد. در 
ردهنده  هشدا چراغ  از  درجه،  جای  به  تراکتور ها  از  برخی 

استفاده می شود. 

rpm ــ١

شکل11ــ2ــ  چراغ و درجه نشان دهنده شارژ باتری

ب( درجه شارژ الف( چراغ هشداردهنده شارژ  

 دورسنج، ساعت شمار، سرعت سنج
 دورسنج: میزان دور موتور را )بر حسب دور در دقیقه١ ( نشان می دهد. 

ساعت شمار تراکتور: میزان کارکرد موتور را بر حسب ساعت نشان می دهد. 
سرعت سنج: سرعت پیشروی تراکتور برحسب کیلومتر در ساعت به وسیله آن نشان داده  می شود. 

 چراغ هشداردهنده  وضعیت صافی هوا: برخی از تراکتور های مجهز به فیلتر هوای خشک دارای این چراغ هشداردهنده 
هستند. این چراغ هنگامی  که سوئیچ در وضعیت روشن قرار می گیرد ولی موتور هنوز روشن نشده است، روشن بوده و بالفاصله پس 
از روشن شدن موتور خاموش می شود. روشن شدن این چراغ حین کار نشانه گرفتگی صافی هوا در اثر کثیفی بیش از حد صافی 

می باشد. 
 چراغ هشداردهنده  ترمزدستی: چنانچه ترمزدستی کشیده شود و سوئیچ در وضعیت روشن باشد، چراغ مربوط روشن 

می   شود. با خارج شدن ترمزدستی از درگیری، این چراغ خاموش خواهد شد.
 چراغ هشداردهنده   فشار روغن هیدرولیک و جعبه دنده: این چراغ در بعضی از تراکتور ها وجود دارد. روشن شدن 

این چراغ درحالی که موتور روشن است اخطار می دهد که فشار روغن در سیستم هیدرولیک تراکتور کمتر از حد مجاز می باشد .
 دکمه یا اهرم خاموش کردن تراکتور: در بعضی از تراکتور ها ) U650 ( برای خاموش کردن موتور کافی است با استفاده 
از اهرم گاز دستی دور موتور را کم کرد تا به صفر برسد. این عمل جریان سوخت را قطع نموده و باعث خاموش شدن موتور می شود. 
در نوع دیگری از تراکتور ها MF285  راننده با کشیدن اهرم خاموش کن، جریان سوخت را قطع می کند، تا موتور خاموش 
شود و برای روشن نمودن دوباره تراکتور باید اهرم خاموش کن به جلو فشار دهد تا سوخت جریان یابد. این اهرم در کنار فرمان و در 

دسترس راننده قرار دارد.

 MF286  شکل12ــ2ــ  سرعت سنج تراکتور                  شکل 13ــ2ــ اهرم خاموش کن تراکتور

ش کن
اهرم خامو
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چراغ های تراکتور
دو چراغ  تراکتور  در قسمت جلوی  چراغ های جلو:   
با نور سفید وجود دارد که هر کدام در یک طرف نصب شده اند و 

مسیر حرکت تراکتور را در تاریکی، روشن می کنند. 
روی گلگیر عقب تراکتور نصب  چراغ اصلی عقب:   
تراکتور هنگام کار شبانه کاربرد  برای روشن کردن پشت   شده و 

دارد. این چراغ را اصطالحاً »چراغ کار« می نامند. 
چراغ های راهنما: این چراغ ها در دو سمت جلو و    
عقب گلگیرهـای تراکتور نصب  شده اند و بـا حرکت اهـرم راهنما 
روی داشبـورد روشن مـی شوند و روشن شدن هــر سمت نشانه 
تصمیم راننده بـه پیچیدن در همان سمت مـی بـاشد. این چراغ هـا 

هنگام روشن بودن به حالت چشمک زن کار می کنند. 

 چراغ های خطر: چراغ خطر به  رنگ قرمز بوده و روی 
در  تراکتور  هنگام حرکت  دارند.  قرار  تراکتور  گلگیر های عقب 

شب، نور قرمز آنها در عقب تراکتور مشخص می باشد. 
 چراغ های ترمز: در کنار چراغ خطرها قرار دارند که با 
فشار دادن پدال ترمز روشن می شوند. روشن شدن آنها نشان دهندٔه 

استفاده از ترمز و کاهش سرعت حرکت تراکتور است. 
 پریز تریلر )پی نورد(: این پریز بیشتر در عقب تراکتور 
پریز،  این  به  یلر  ر ت برق  سیم  ال  اتص دن  نمو وصل  با  و  دارد  قرار 
چراغ های ترمز، خطر و راهنما که در پشت تریلر قرار دارند، به 

مدار چراغ های تراکتور متصل می شوند. 

MF285 شکل 15ــ2ــ  چراغ اصلی عقب تراکتور

شکل 14ــ2ــ  چراغ های جلوی تراکتور

 MF285 شکل 16ــ2ــ  چراغ راهنمای تراکتور

شکل 17ــ2ــ  چراغ خطر و ترمز و پریز تریلر تراکتور

چراغ کار

چراغ های راهنما
چراغ خطر
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وسایل کنترل و هدایت تراکتور
 پدال گاز: با فشار روی پدال گاز که زیر پای راست 
به  بیشتر  سوخت  ارسال  با  می توان  دارد  قرار  تراکتور  رانندٔه 

موتور، دور آن را تغییر داد. 
در  فرمان،  کنار  در  اهرم  این  دستی:  گاز  اهرم   
دسترس راننده است. رانندٔه تراکتور برای ثابت نگه داشتن دور 
موتور و یا سرعت حرکت تراکتور، از این اهرم استفاده می کند. 
همان حالت  در  داده شود  قرار  هر وضعیتی  در  اهرم  این  اگر 

باقی مانده و دور موتور را نیز ثابت نگه می دارد. 
 پدال هـای تـرمز: زیر پــای رانندٔه تراکتور دو پـدال 
ترمز قرار دارد. هر کـدام از پدال هـا بـه ترمز یکـی از چرخ های 
به  با جفت کن مـی تـوان  ترمز را  پدال  عقب مرتبط است. دو 
هم وصل کرد. پدال هـای ترمز بـرای متوقف نمودن تراکتور یا 
کاهش سرعت آن مورد استفاده قرار می گیرند. در تراکتور های 
کوچک تر مانند تراکتور های باغی یک پدال ترمز وجود دارد. 

 
 

 اهرم ترمزدستی: اهرم ترمزدستی معموالً در سمت 
چپ تراکتور قرار دارد و بعد از توقف تراکتور برای جلوگیری 
از حرکت تراکتور باید آن را در وضعیت درگیر قرارداد. برای 
آزاد کردن اهرم ترمزدستی، اهرم را کمی  به سمت باال بکشید و 
دکمه  سر اهرم را به داخل فشار داده و سپس اهرم را به سمت 

پایین حرکت دهید.

شکل 18ــ2ــ پدال های ترمز

MF285 الف( تراکتور

JD 3140 ب( تراکتور

شکل 19ــ2ــ  ترمزدستی تراکتور

پدال های ترمز

پدال گاز

پدال ترمز

پدال گاز

اهرم ترمز دستی



68 زل
 دی

تور
مو

یر 
عم

ت

 پدال کالچ: این پدال زیر پای چپ رانندٔه تراکتور قرار 
دارد و در اثر فشاری که راننده با پا به آن وارد می کند، انتقال نیرو 

از موتور به جعبه دنده قطع می شود. 

  اهرم تعویض دنده و دنده کمک: اهرم تعویض دنده 
معموالً در جلوی صندلی راننده قرار دارد. اهرم دنده کمک در 
برخی از تراکتور ها )MF285 ( در کنار اهرم اصلی تعویض دنده 
و در برخی دیگر ) U650M (  در کنار صندلی نصب می شود.  
این اهرم ها برای انتخاب دندٔه مناسب تراکتور، متناسب با وضعیت 

کار و سرعت آن به کار می رود.
 

اجزای دیگر
 محور یا اکسل جلو: در قسمت جلـوی تراکتور قرار 
دارد و چرخ های جلو روی آن نصب  شده اند. اکسل از یک نقطه 

در وسط شاسی به تراکتور مفصل بندی شده است. 

 پمپ هیدرولیک و صافی فـرمـان: این پمپ فشار 
تأمین  را  تراکتور  فرمان  هیدرولیک  سیستم  برای  الزم  روغن 
می کند. برای نمونه پمپ فرمان تراکتور MF285 در کنار موتور 

قرار دارد. 

شکل 21ــ2ــ  اهرم های تعویض دنده و دنده کمک

شکل 20ــ2ــ  پدال کالچ

شکل 22ــ2ــ  اکسل جلو تراکتور

پدال کالچ

اکسل جلو
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کار در کارگاه: زیر نظر هنرآموز از تراکتور های موجود در هنرستان بازدید کرده و مشخصات ظاهری، 
وسایل راه اندازی و کنترل تراکتور ها را بررسی کنید.

MF285 شکل23ــ2ــ  پمپ هیدرولیک فرمان و صافی تراکتور

MF399 ب( موتور

شکل 24ــ2ــ  قطعات ظاهری موتور تراکتور

4ـ2ـ اجزای ظاهری موتور
که  با اجزای ظاهری  باید  تراکتور  تعمیر موتور  برای 
در اطراف موتور تراکتور قرار دارند آشنا شوید. در شکل 
قرار  محل  و  نام  داده  شده اند.  نشان  قطعات  این  )25ــ١( 

گرفتن آنها را به خاطر بسپارید. 
سیستم های موتور تراکتور را می توان در چند سیستم 

زیر طبقه بندی کرد که عبارت اند از:
 سیستم هوارسانی
 سیستم تخلیه دود

 سیستم سوخت رسانی 
 سیستم خنک کننده 
 سیستم روغن کاری
 سیستم برق رسانی 

این سیستم ها دارای اجزایی هستند که برخی از آنها 
در قسمت ظاهری موتور دیده می شوند که در ادامه معرفی 

می شوند.  

MF285  الف( موتور تراکتور

پمپ هیدرولیک فرمان

صافی روغن فرمان
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 سیستم هوارسانی: این سیستم هوای مورد نیاز موتور را پس از تصفیه در اختیار سیلندرها قرار می دهد، که شامل پیش 
صافی، صافی اصلی و چند شاخه ای )مانیفلد( هوا می باشد.

MF399 شکل 26ــ2ــ  صافی اصلی تراکتور

پیش صافی: در مسیر ورود هوا به صافی اصلی و روی قسمت جلو 
درپوش  تراکتور قرار دارد. 

صافی اصلی: در زیر درپوش تراکتور قرارگرفته و از ورود گرد  و  غبار 
به داخل موتور جلوگیری می کند.

MF285 شکل 25ــ2ــ  پیش صافی تراکتور

چند شاخه ای )مـانیفلد( هـوا: هوای خـارج  شده از صافـی 
اصلی را بین دریچه های ورود هوا به موتور تقسیم می کند.

  سیستم تخلیۀ دود: برای انتقال دود از داخل موتور به 
خارج آن و کاهش صدای حاصل از انفجار در خارج از موتور قطعاتی 
روی موتور نصب  شده است که عبارت اند از: چند شاخه ای )مانیفلد( 

دود، لوله اگزوز و منبع اگزوز. 
چند شاخه ای )مانیفلد( دود: دود خارج  شده از دریچه تخلیه 
سیلندر موتور  را دریافت و به لوله اگزوز منتقل می کند این قطعه به 

سرسیلندر بسته می شود.
لوله اگزوز: دود را از مانیفلد دود دریافت و به سمت منبع 
اگزوز، باالی پوشش موتور منتقل کرده و سپس دود را در مسیری که 

به راننده تراکتور برخورد نکند به بیرون هدایت می کند.
انباره اگزوز: باال و یا زیر پوشش موتور قرار دارد و صدای 

دود خروجی را کاهش می دهد. 

MF285 شکل 28ــ2ــ  لوله و منبع اگزوز تراکتور  

MF399 شکل27ــ2ــ  مانیفلد هوا و دود تراکتور

صافی اصلی

منبع اگزوز

مانیفلد دود
مانیفلد هوا

لوله اگزوز

منبع اگزوز
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 سیستم سوخت رسانی: این سیستم، سوخت را در زمان معین و با فشار مناسب و به اندازه الزم و به صورت پودر شده به 
درون سیلندرهای موتور می رساند. این سیستم شامل باک، پمپ مقدماتی، صافی سوخت، پمپ انژکتور، انژکتورها و لوله های انتقال 

می باشد.
باک )مخزن  سوخـت(: سوخت مصرفی تراکتور در آن ذخیره می شود. سوخت از مجرای خروجی زیر باک با عبور از شیر 
سوخت و از مسیر لوله های پالستیکی به پمپ مقدماتی می رسد. دریچه ای باالی باک قرار دارد که سوخت از طریق آن به داخل باک 

ریخته می شود. این دریچه به وسیله درب باک بسته می شود.

Fuel tranfering pump ــ١

کنار  پمپ مقدماتی١ )سه گوش، اولیه، کم فشار(: 
موتور قرارگرفته و سوخت تحویلی از باک را با فشار کم به پمپ 

انژکتور منتقل می کند. 
صافی سوخت: بـا گرفتن آلـودگـی هـای سوخت آن را 
تمیز می کند. در موتور تراکتور یک یا دو صافی سوخت نصب 

 شده است.

شکل 30ــ2ــ  صافی گازوئیل

MF285 شکل 29ــ2ــ پمپ مقدماتی تراکتور

MF285 الف( تراکتورMF399 ب( تراکتور

پمپ انژکتور: سوخت پس از عبور از صافی به پمپ 
انژکتور واردشده سپس تحت فشار زیاد و در زمان مناسب از 

مسیر لوله های فوالدی به انژکتورها ارسال می گردد.
 

MF285 شکل 31ــ2ــ  پمپ انژکتور تراکتور

میله رابط 
پدال گاز

میل رابط 
خاموش کن
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 انژکتورها )سوخت پاش ها(: سوخت را در فشار مناسب به صورت پودر در زمان تعیین شده به داخل هوای فشرده    شده 

داخل سیلندر می پاشند.
لوله های انتقال سوخت:  این لوله ها به سه دسته لوله های کم فشار، فشار متوسط و پرفشار تقسیم می شوند. 

 لولٔه کم فشار از باک تا پمپ مقدماتی قرار دارد و سوخت با فشار کم در آن جریان دارد.
 لولٔه فشار متوسط مابین پمپ مقدماتی و پمپ انژکتور می باشد و سوخت پمپ زنی شده از پمپ مقدماتی در آن جریان دارد. 

 لوله های پرفشار سوخت را از پمپ انژکتور به انژکتورها منتقل می کنند.
لوله های برگشت:  سوخت اضافه و مصرف نشده با این لوله ها به باک برگردانده می شوند.  

U650M شکل 32ــ2ــ  انژکتورهای تراکتور

شکل 33ــ2ــ انواع لوله انتقال گازوئیل

  سیستم خنک کننده: موتور در اثر احتراق سوخت گرم می شود. سیستم خنک کننده با انتقال گرمای بیش از اندازه، دمای 

موتور را در حد بهینه ) مناسب( نگه می دارد. 
این سیستم شامل رادیاتور، پمپ آب، پروانه، ترموستات، شمع آب و مجاری آب می باشد.

 رادیاتور: رادیاتور جلو موتور قرارگرفته و آب گرمی را که از موتور وارد آن می گردد خنک می کند. در باالی رادیاتور 
دریچه ای برای ریختن آب به داخل آن قرار دارد، این دریچه توسط درب رادیاتور بسته می شود. زیر رادیاتور شیر تخلیه آب رادیاتور 

قرار دارد.
داخل  به  و  گرفته  رادیاتور  از  را  آب  و  است  نصب  شده  سیلندر  بدنه  روی  موتور  قسمت جلو  در  )واترپمپ(:  پمپ آب 

موتورپمپ می کند. آب بعد از گرفتن گرمای موتور از آن خارج شده و به رادیاتور بر می گردد.

لوله برگشت

لوله فشار 
متوسط

لوله ُپرفشار
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روی  و  قرارگرفته  موتور  و  رادیاتور  بین  پروانه  پروانه: 
تسمه پروانه ای  وسیله  به  دو  این  می شود.  نصب  آب  پمپ  محور 
میل لنگ  تسمه  چرخ  به  دارد  قرار  لی(  )پو تسمه  چرخ  روی  که 
مرتبط شده و با چرخش میل لنگ پروانه و پمپ آب نیز به چرخش 
در می آیند. پروانه هوا را از رادیاتور کشیده و به موتور می زند. 
در اطراف پروانه بادگیر روی رادیاتور نصب  شده که مکش هوا از 
رادیاتور را متمرکز کرده و از برخورد اجسام با پروانه جلوگیری 

می کند.

MF285 شکل34ــ2ــ  رادیاتور تراکتور

MF399 الف(  تراکتور

ب( تراکتور 
U650M

شکل 35ــ2ــ  پمپ آب تراکتور

پروانه 

شکل 36ــ2ــ  پروانه

 پوستۀ ترموستات

رادیاتور

رادیاتور
پروانه پولی پروانه

پمپ آب

بادگیر 
رادیاتور

پروانه

پولی پروانه

رادیاتور 
پمپ آب

پوسته 
ترموستات

پروانه



74 زل
 دی

تور
مو

یر 
عم

ت

ترموستات:  ترموستات در زیر درپوشی )محفظه یا پوسته   
ترموستات( کنار سرسیلندر در مسیر خروج آب از موتور به رادیاتور 
قرار دارد. ترموستات دمای موتور را با باز و بسته کردن مسیر آب 
در حد نرمال )این دما در موتورهای مختلف متفاوت می باشد( ثابت 

نگه   می دارد.

U650 شکل 37ــ2ــ پوسته ترموستات تراکتور

شکل 38ــ2ــ ترموستات 

شمع آب: قطعه الکترونیکی است که روی  سرسیلندر نزدیک 
درپوش ترموستات نصب  شده و به نشان دهنده دمای آب موتور، جلو 

داشبورد مرتبط می باشد. 
 سیستم روغن کاری: سیستم روغن کاری قطعات متحرک 
موتور را روغن کاری می کند. این سیستم شامل کارتر، پمپ روغن، 
صافی روغن، میله سنجش سطح روغن، شمع روغن  و خنک کنندهٔ 

روغن می باشد 
قرارگرفته و روغن  کارتر )مخزن روغن(: کارتر زیر موتور 
کارتر  زیر  می گردد.  ذخیره  آن  در  موتور  روغن کاری  ی  برا الزم 

دریچه ای برای تخلیه روغن قرار دارد. 
شکل 39ــ2ــ پیچ تخلیه روغن موتور 

صافی) فیلتر، پاالیه( روغن موتور١: صافی روغن در کنار موتور قرار دارد. روغن پس از خروج از پمپ روغن از این 
صافی گذشته و مواد معلق در روغن گرفته می شود.

MF285 الف( تراکتورMF399 ب( تراکتور
شکل40ــ2ــ  صافی روغن موتور

      Oil Filter ــ١

 پوسته
ترموستات

کارتر پیچ تخلیه روغن موتور

فیلتر روغن

صافی روغن موتور
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دریچـه ریخـتن روغــن در 
مـوتـور: بـــا بــاز کردن این دریچه 

می توان روغن را در موتور ریخت. 

سنجه روغن    ) گیج روغن١ (: 
در کنار موتور قرارگرفته است. وقتی آن 
را از جای خود خارج کنیم از روی آن 

سطح روغن در کارتر سنجیده می شود.

روغــن  شمع  روغـن:  شمع 
فشار روغن در سیستم روغن کاری را 
اندازه گیری می کند و روی بدنه سیلندر 

یا پایه صافی روغن نصب می شود.
بعضی  خنک کـننده روغن: در 
کمک  برای  دیاتوری  را تراکتورها  از 
در جلو  موتور  کردن روغن  به خنک 

رادیاتور آب قرار دارد. 

Oil Gauge ــ١

شکل 41ــ2ــ  دریچه ریختن روغن در کارتر

شکل 42ــ2ــ  گیج روغن و شمع روغن موتور

شکل43ــ2ــ  خنک کن روغن

MF285 ب( تراکتور                                                       MF399 الف( تراکتور               

MF285 ب( تراکتور

U650 الف( خنک کن روغن تراکتور

MF399 الف( تراکتور

MF399 ب( خنک کن روغن

دریچه ریختن روغن در موتور

محل ریختن روغن در موتور

شمع روغن

فیلتر 
روغن گیج روغن

گیج روغن

صافی  روغن

خنک کن روغنخنک کن روغن رادیاتور

رادیاتور
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 JD3140 ب( تراکتور                                                                              MF285 الف( تراکتور                       

شکل 44ــ2ــ  اتاقک باتری  تراکتور

MF285 شکل45ــ2ــ  استارتر تراکتور  

 MF285 ج( سوئیچ کامل                                 MF285  ب( تراکتور                                                          MF399 الف( تراکتور         

شکل 46ــ2ــ  سوییچ تراکتور

 سیستم برق تراکتور: برخی از قطعات برقی که روی موتور یا اطراف آن نصب  شده اند شامل مولد برق، آفتامات و چراغ 
شارژ می باشند.

قطعات  نیاز  مورد  برق  تأمین  و  ذخیره سازی  برای  آن  از  که  می گیرد  قرار  تراکتور  روی  محکمی  محفظه  در  اتری  ب باتری: 
الکتریکی تراکتور استفاده می شود.  

قطب مثبت باتری  به وسیله کابل به استارتر و قطب منفی 
باتری به وسیله کابل به بدنه تراکتور متصل می شود.                                                            
استارتر: استارتر موتور الکتریکی است در کنار موتور 
نصب می شود و به وسیله آن می توان موتور را راه اندازی کرد. 

سوئیچ تـراکتور و دکــمــه استارت: سوئیچ روی 
داشبورد تراکتور جای دارد و برای کنترل مدارهای الکتریکی 

تراکتور به کار گرفته می شود.

اتاقک باتری

سوئیچکلیدسوئیچ

کلید

سوئیچ
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مولد برق١ ) آلترناتور(: روی بدنٔه موتور روی پایه ای 
قرار دارد  و به وسیلٔه تسمه  پروانه از میل لنگ نیرو می گیرد و 
به وسیله آن تولید  باتری  نیاز برای شارژ )پر کردن(  برق مورد 

می شود.
و  قرارگرفته  باتری  شارژ  مدار  در  آفتامات  آفتامات: 
وضعیت شارژ را کنترل می کند. این قطعه در بعضی تراکتورها 
نصب  برق  مولد  داخل  دیگر  عضی  ب در  و  تراکتور  بدنه  روی 

می شود.   
 

 
اتصاالت٢ )پیوندها(: اتصاالت )سوکت ها( سیم های 

مدارهای الکتریکی را به هم و به قطعات متصل می کنند.

Contactor ــElectrical Generator                                       2 ــ١

MF285 شکل47ــ2ــ  مولد برق تراکتور

شکل 49ــ2ــ سیم ها و سوکت ها

JD3140 الف(  آفتامات روی آلترناتور تراکتور

U650 ب(  آفتامات جدا از آلترناتور تراکتور

شکل48ــ2ــ  آفتامات تراکتور

مولد برق

آفتامات


