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IMPORTANT !

Dacă acest tractor este folosit de către un utilizator, fie că este dat cu titlu de împrumut, fie 
închiriat cuiva, înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că operatorul:

A. A fost instruit cu privire la normele de siguranță și utilizarea corectă a tractorului.

B. A parcurs și a înțeles cuprinsul acestor instrucțiuni de exploatare.

OBSERVAȚIE !

 Având în vedere permanenta perfecționare a produselor noastre, în structura unor el-
emente de asamblare și a unor piese pot fi operate modificări care nu se regăsesc în această 
ediție a Instrucțiunilor.

 Anumite date și ilustrații tehnice menționate în această broșură pot fi diferite față de 
datele reale ale tractorului dumneavoastră. Dimensiunile și masele sunt aproximative (cu titlu 
informativ). Puteți obține informații detaliate de la dealerul mărcii comerciale BELARUS.

 Observație generală: în textul prezentelor Instrucțiuni referirile la “stânga” sau la 
“dreapta” sunt făcute din punctul de vedere al observatorului, care se află în spatele tractorului. 
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ÎN ATENȚIA OPERATORILOR:

1. Înainte de utilizarea tractorului familiarizați-vă cât mai bine cu aceste instrucțiuni și respectați 
cu strictețe cerințele acestora.

2. Folosiți motorină de sezon recomandată de instrucțiuni. Conținutul de sulf al acesteia nu 
trebuie sa depasească limita de 1%, caz în care intervalul de schimb al uleiului de motor se 
reduce la jumătate.

3. Nu permiteți ca motorul să funcționeze în gol mai mult de 15 minute.

4. Rețineți că plecarea de pe loc a tractorului este posibilă numai în pozitia stânga extremă a 
manetei schimbătorului de viteză (în treapta I sau II de viteză).

5. În cazul în care tractorul este folosit fără cuplarea prizei de putere din partea din spate a 
curelei de antrenare a transmisiei independente cu doua viteze cuplați priza de putere în 
poziția  I (540 rotatii/min.), maneta de transmisie independentă simultană a punții față mo-
toare in poziția medie (neutră), maneta de sens în poziția punte față motoare închis” (vezi 
cap. “Dispozitive de control și instrumente”).

6. Cuplarea simultană a arborelui prizei de putere trebuie efectuată la viteze de mișcare a 
tractorului de max. 8 km/h. În caz contrar, sunt posibile avarieri grave la cupla de putere al 
tractorului.

7. Folosiți tractorul în viteza 9 numai în cazul în care este deschisa treapta superioara a reduc-
torului transmisiei (treapta II).

8. Cabina tractorului este prevăzută cu un scaun cu un singur loc, în care trebuie să se afle doar 
operatorul.

9. În cazul în care tractorul este livrat din fabrică anumite piese componente ale tractorului se 
găsesc în cutia cu scule sau în cabină. Acestea vor fi montate pe tractor de către Dvs.

10. În cazul în care înlocuiți acumulatorii, scoateți de pe aerisitoarele acumulatorilor membrana 
de etanșare sau îndepartați sigiliile de pe dopurile de polietilenă.

11. Nu permiteți functionarea tractorului dacă cupla de putere nu este complet închisă sau 
deschisă.

12. La plecarea tractorului de pe loc verificați daca este trasă frâna de mână.

13. În cazul utilizării tractorului fără arborele cardanic, puneți maneta schimbătorului punte față 
în poziția „de forță”.

14. Nu lucrați la tractor în spații închise fără ventilația necesară (schimb de aer). Gazele ema-
nate pot fi letale.

15. Se interzice categoric remorcarea tractorului cu puntea față suspendată. Nerespectarea 
acestei reguli poate provoca defectarea ansamblului punte față și la situații de avarie.

16. Se interzice suspendarea punții față a tractorului cu cârligul de remorcare. Cârligul se 
folosește numai pentru remorcare.

17. Fabrica este permanent interesată în direcția perfecționarii tractorului, prin urmare sunt 
posibile modificări în structura și regulile de exploatare a componentelor tractorului, modi-
ficari care nu se regăsesc în prezentele instrucțiuni.
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INTRODUCERE

Tractoarele prășitoare universale cu roți BELARUS seria “900” fac parte din clasa de tracțiune 1,4 
și sunt destinate executării unei game largi de lucrări agricole de la cele de pregătire a solului 
înainte de semănat până la operațiuni de cules și transport;

Acestea pot fi utilizate în domeniul silvic, în serviciile comunale, construcție și industrie.

Prezentele instrucțiuni conțin descrierea caracteristicilor structural, scurte date tehnice, 
recomandări privind exploatarea și întreținerea tehnică a urmatoarelor tractoare marca
BELARUS din seria “900”:

“BELARUS 900” (4x2) cu motor diesel D243 (59.6 KW / 2200 rotații/min.) și cutie de viteză 
sincronizată;

“BELARUS 900.2” (4x2) cu motor diesel D243 (59.6 KW / 2200 rotații/min.) și cutie de viteză 
sincronizată și design modernizat;

“BELARUS 900.3” (4x2) cu motor diesel D243.43 S2 (62 KW / 1800 rotații/min.) și cutie de viteză 
sincronizată și design modernizat;

“BELARUS 920” (4x4) cu motor diesel D243 (59.6 KW / 2200 rotații/min.) și cutie de viteză 
sincronizată și PVM (72-);

“BELARUS 920.2” (4x4) cu motor diesel D243 (59.6 KW / 2200 rotații/min.) și cutie de viteză 
sincronizată și PVM (822-) și design modernizat;

“BELARUS 920.3” (4x4) cu motor diesel D245.43 S2  (59.6 KW / 2200 rotații/min.) și cutie de 
viteză sincronizată și PVM (72-) și design modernizat;

“BELARUS 952” (4x4) cu motor diesel D245.5 S2 (65 KW/1800 rotații/min.) cu cutie de viteză 
sincronizată și PVM (72-).

“BELARUS 952.2” (4x4) cu motor diesel D245.5 S2 (65KW/1800 rotații/min.) cu cutie de viteză 
sincronizată, PVM (822-) și design modernizat;

“BELARUS 952.3” (4x4) cu motor diesel D245.5 S2 (70 KW/1800 rotații/min.) cu cutie de viteză 
sincronizată, PVM (822-) și design modernizat;

“BELARUS 952.4” (4x4) cu motor diesel D245.5S3A (70KW/1800 rotații/min.) cu cutie de viteză 
sincronizată, PVM (822-) și design modernizat;

Semnul “.2” semnifică modernizarea modelului respectiv cu montarea unuia sau a mai multor 
subansamble cu caracteristici tehnice superioare:

• Punte față cu reductori de planetară clilindrici (pt. tractoare cu tracțiune 4x4);

• Instalație hidraulică pentru suspendarea utilajelor;

• Capotă, acoperiș, aripi cabina cu design modernizat.

Modelul “.3” semnifica montarea pe tractoare a motorului diesel clasificat S2, motoare certifi-
cate EURO 2 norme ecologice prevăzute de Directiva 2000/25/EC.

Modelul “.4” semnifica montarea pe tractoare a motorului diesel clasificat S3A, motoare certifi- 
cate EURO 3 norme ecologice prevăzute de Directiva 2000/25/EC.

Direcția asistată hidraulic cu rezervor autonom de ulei, ca și capotă, acoperiș și aripi cabină cu 
design modernizat.
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Particularități caracteristice prevazute în instrucțiunile de exploatare a tractoarelor:

 1. Transmisie cu cutie de viteze sincronizată (7/2) și reductor sincronizat (multiplicator): 
14 trepte mers înainte și 4 trepte mers înapoi.

 2. Comandă hidraulică volumetrică de direcție (CHVV) cu pompă-dozator de tip          
„Dunfoss”, cilindru cu trapez de direcție și actionare perpendiculară pe volan (de direcție).

 3. Priza de putere posterioară cu reglaj suplimentar exterior mult mai comod al benzilor 
de frânare al mecanismului planetarelor.

 4. Instalație hidraulică cu regulator de forță, complet dirijată de cilindrul ridicător al 
părții spate. Cele trei poziții de selectare a distribuitorului permite comanda altor instalații de 
lucru.

 5. Cabina sigură și confortabiă corespunde cerințelor directivelor UE și OECD cu finisaje 
îmbunătățite ale interiorului, sistem de încălzire și ventilare.

Abrevierile adoptate și simbolurile convenționale

BA – Baterie de acumulator

DB – Diferențial blocabil

PMS – Punctul mort superior al pistonului motorului diesel

PP – Priza de putere

SDH – Servodirecție hidraulică

CV – Cutie de viteze

A – Ambreaj

VTP – Verificarea tehnică periodică

PFM – Punte față motoare

PDM – Preîncălzitor decongelare motorină

RT – Reductor de transmisie

DCT – Dispozitiv de cuplare a tracțiunii față

DHS – Dispozitiv hidraulic de ridicare

SARAB – Sistem automat de reglare a adâncimii brezdei

DPR – Dispozitiv posterior de ridicare

BDS – Bloc direcție cu starter

BCP – Bloc control preîncălzitor

OECD – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică

SCU – Schimbător de căldură lichid de rărcire-ulei
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SIMBOLURI INTERNAȚIONALE

Producătorul utilizează simbolurile internaționale standard referitoare la instalațiile și elemen-
tele de direcție:
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Capitolul A. Măsuri de siguranță
Respectarea strictă a măsurilor de siguranta si aplicarea corectă a regulilor de conducere a 
tractorului, precum și de întreținere a acestuia asigură folosirea în siguranță deplină a acestuia.

Măsuri de precauție în utilizarea tractorului

ATENTIE!  Când porniți motorul și manipulați componentele direcției ocupați întodeauna 
locul din cabină destinat operatorului.

Reguli generale

• Înainte de a folosi tractorul, studiați cu atentie instrucțiunile destinate operatorilor. Cunoașterea 
insuficientă a instrucțiunilor de conducere și exploatare a tractorului poate fi cauza unor            
accidente.

• Pentru a conduce tractorul sunt acceptați numai operatori special pregătiti și calificați.

• Dacă tractorul este echipat cu centură de siguranță, folosiți-o atunci cand lucrați. Dacă trac-
torul nu este prevăzut cu centură de siguranță, adresați-vă dealerului.

• Nu luați în cabină pasageri dacă nu există un alt loc sigur pentru pasageri!

• Mențineți curate toate semnele de avertizare. În cazul în care acestea se pierd sau sunt dis-
truse, înlocuițile cu altele noi.

• Înainte de a începe să lucrați inspectați atent tractorul și remorca. Începeți lucrul numai daca 
sunteți sigur că acestea sunt în stare de funcționare. Remorcile agricole și cele de transport 
trebuie să aibă osii rigide care să excludă balansarea acestora și ciocnirea de tractor în timpul 
transportului.

• Înainte de pornirea motorului trebuie cuplată frâna de staționare. Maneta de comutare  a 
transmisiei din cutia de transmisie trebuie sa fie in poziția „zero”, maneta de cuplare a prizei de 
putere – în poziția „închis”.

• Înainte de a începe să circulați atenționați cu claxonul pe cei din jur, precum și pe muncitorii 
din remorci.

• Înainte de a părăsi cabina decuplați priza de putere, opriti motorul, acționați frâna de 
staționare, scoateți cheia din contact și comutati intrerupătorul „masă”.

• Se interzice decuplarea de la instalația electrica a butonului starterului precum si a celorlalte 
instrumente alimentate prin butonul de contact a starterului „masă”, înainte de oprirea moto-
rului.

• Nu folosiți tractorul în spații închise fara ventilare forțată. Gazele emanate pot avea consecințe 
mortale!

• Dacă motorul sau comanda directiei nu funcționează, opriți imediat tractorul. Nu uitați că in 
cazul motorului oprit pentru a conduce tractorul este necesar să aplicați o forță semnificativ 
mai mare. În cazul în care comanda de direcție nu funcționează se aprinde lumina presiunii de 
avaria a uleiului din servodirecție.

• Nu lucrați sub instalațiile agricole ridicate. În cazul opririlor îndelungate nu lăsați instalațiile 
agricole suspendate.

• Dacă partea din față a tractorului se desprinde de sol în cazul în care la tractor se atasează 
instalații si remorci grele, montați în partea din fața a tractorului greutați de contrabalansare.

• În cazul în care folosiți încărcătorul frontal umpleți cauciucurile din spate cu balast lichid.

Măsuri de sigurață BELARUS seria 900
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• Înainte de ridicarea și coborârea remorcii, precum și la manevrele de întoarcere a tractorului 
verificați dacă nu există pericolul ca cineva să fie agățat sau ca pe tractoare să nu existe un 
obstacol.

• În cazul transporturilor cu remorci sau instalații agricole utilizați întodeauna dispozitivul pos-
terior de ridicare în poziția suspendat.

• Arborele cardanic care transmite rotațiile de la priza de putere a tractorului la componentele 
de lucru ale agregatului trebuie să fie asigurat.

• Verificați montarea corectă a instalațiilor suplimentare sau a echipamentelor auxiliare și daca 
acestea sunt compatibile cu tractorul Dvs. Rețineți că poate fi periculos atât pentru Dvs., cât și 
pentru alte persoane. Nu folosiți instalațiile care sunt incompatibile montării pe tractor.

• Pentru a evita bascularea fiți atent atunci când folosiți tractorul. Alegeți o viteza sigură care 
corespunde condițiilor de drum, în special atunci când circulați în intersecții, la traversarea 
canalelor, pantelor sau la curbe strânse.

• Atunci când lucrați în pante măriți până la nivelul maxim ecartamentul tractorului.

• Nu faceți viraje strânse când tractorul este încărcat la capacitatea maximă și are o viteză de 
deplasare.

• În cazul în care folosiți tractorul în activități de transport:

- Măriți ecartamentul tractorului la cel puțin 1800 mm (70”)

- Blocați pedalele de frână, verificați și, în caz de necesitate, reglați frânele pentru acțiune 
simultană.

- Verificați starea de funcționare a frânei de staționare și a dispozitivului pneumatic al frâne-
lor, precum și a frânei remorcii.

- Verificați starea de functionare a luminilor și a claxonului

- Remorcile de transport trebuie să fie prevazute cu bare rigide de cuplare, în plus, trebuie 
să fie racordate cu lanț de siguranță sau cablu.

- Nu coborâți niciodată panta cu tractorul scos din viteză, nu schimbați treptele de viteză 
atat la urcarea unei rampe, cât și la coborârea unei pante.

- Se interzice folosirea remorcilor care nu sunt prevăzute cu sistem propiu de frânare, 
daca masa acestora depaseste jumătate din masa totala efectivă a tractorului. Cu cât vă 
deplasați mai tare și cu cât masa remorcii este mai mare, cu atât mai mare trebuie să fie 
distanța de siguranță.

- Decuplați puntea față motoare pentru evitarea uzurii pieselor transmisiei și ale roțiilor.

- Nu blocați diferențialul punte spate la o viteză mai mare de 10km/h și la curbe.

- Nu opriți tractorul în pantă: dacă este necesar să opriti, cuplați viteza I și trageți frâna de 
staționare.

• În cazul în care folosiți instalații acționate din prize de putere, după oprirea motorului, înainte 
de a ieși din cabina și de a decuple instalațiile agricole, verificați daca s-a oprit complet ar-
borele de ieșire.

• În cazul în care folosiți instalațiile staționare, acționate de la arobrele de transmisie a put-
erii cuplați întodeauna frâna de staționare și blocați roțiile spate cu pene atât înaintea cât și 
înapoia acestora. Verificați ancorarea sigură a instalației agricole.

Măsuri de sigurață BELARUS seria 900
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• Verificați carcasa de protecție a arborelui de ieșire și, dacă nu se folosește prize de putere, 
montați la loc capacul arborelui de ieșire.

• Nu efectuați curătarea, reglarea sau întreținerea instalației acționate din prize de putere  
atunci când motorul funcționează.

Măsuri de siguranță pe durata inspecției tehnice

• Niciodată nu alimentați tractorul având motorul pornit.

• Nu fumați când alimentați tractorul cu combustibil.

• Nu umpleți complet rezervorul de combustibil. Lăsați loc pentru dilatarea combustibilului.

• Niciodată nu adaugați în motorină benzina sau amestecuri. Aceste amestecuri prezintă un 
grad ridicat de inflamabilitate sau explozie.

• Folosiți în mod corect tipurile de combustibil de iarnă și vară. Alimentați la sfârșitul firecărei 
zile pentru reducerea condensului nocturn.

• Pentru evitarea vărsării combustibilului în timpul alimentăriii tractorului cu mijloace mecani-
zate, scoateți filtrul-sită este destinat numai pentru alimentarea manual în condiții de câmp.

• Ungeți tractorul numai cu uleiuri și vaseline recomandate de fabrică. Se interzice categoric 
folosirea altor vaseline!

• Toate operațiile legate de curățirea motorului și a tractorului, pregătirea pentru lucru, inspecția 
tehnică se vor efectua cu motorul oprit și tractorul înfrânat.

• Sistemul de răcire funcționează sub presiune care se menține prin supapa montată pe capa-
cul gurii de alimentare. Este periculos să scoateți capacul având motorul fierbinte. Pentru evi-
tarea arsurilor pe față și pe mâini scoateți cu atenție dopul gurii de alimentare a radiatorului 
de pe motorul fierbinte, acoperiți în prealabil dopul cu o țesătură densă și purtați mănuși de 
protecție.

• Pentru evitarea arsurilor, procedați cu atenție atunci cand scoateți lichidul de răcire sau apa 
din sistemul de racire, uleiul fierbinte din motor, sistemul hidraulic și transmisie.

• Procedați cu atenție atunci când manipulați acumulatorii, pentru că atunci când cade pe piele, 
electrolitul provoacă arsuri.

• Pentru a evita pericolul de explozie nu permiteți amplasarea de surse de foc deschis în            
apropierea motorului și a acumulatorilor.

• Mențineți tractorul și instalațiile acestuia, în special frâna și direcția, în stare bună de funcționare 
pentru a vă proteja pe Dvs. și pe cei aflați în imediata apropiere.

• Nu modificați în nici un fel tractorul sau părțile componente ale acestuia fără acordul dealeru-
lui Dvs. sau al uzinei-producător.

Măsuri de sigurață BELARUS seria 900
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Condiții privind siguranța în exploatarea și întreținerea instalației electrice.

• Pentru evitarea distrugerii instalațiilor de semidirijare și a rezistențelor respectați următoarele 
măsuri de prevenire:

- Nu decuplați bornele de ieșire ale acumulatorului atunci când motorul este în stare de 
functionare și acest fapt va produce o tensiune maximă în rețeaua de alimentare și va 
provoca distrugerea iremediabilă a diodelor și a rezistențelor.

- Nu decuplați firele electrice înainte de oprirea motorului și decuplarea tuturor comuta-
toarelor electrice

- Nu provocați scurt-circuituri din cauza legării incorecte a firelor; scurt-circuitul sau po-
laritatea incorecta provoacă distrugerea diodelor și a rezistențelor.

- Nu conectați acumulatorii la sistemul de alimentare electrică dacă nu este verificată 
polaritatea bornelor de ieșire și a tensiunii.

- Nu verificați prezența curentului electric la „scânteie” pentru că acest fapt va produce 
perforarea imediată a rezistențelor.

Condiții de igienă
- Umpleți zilnic termosul cu apă potabilă proaspătă

- Farmacia trebuie prevăzută obligatoriu cu bandaje, soluție iodată, hidroxid de amoniu, 
vaselină cu bor,  sodă, validol și aspirină.

- În cazul în care tractorul functionează fără  întrerupere  timp de 2,5 ore pe durata unui 
schimb este necesar să se folosească mijloace de protecție individuală împotriva zgo-
motului conform GOST 12.4.051-87 (dopuri de urechi, antifon).

Condiții PSI
- Tractorul trebuie să fie prevăzut cu mijloace PSI – lopată și stingător. Se interzice lucrul 

pe tractor fără mijloce PSI.

- Locurile de parcare a tractoarelor, depozitarea combustibilului și a uleiurilor trebuie 
protejate cu o arătură de cel puțin 3 m lățime și prevăzute cu mijloace PSI.

- Nu permiteți înfășurarea paielor pe componentele rotative ale remorcilor tractoarelor.

- Atunci când curățați piesele și unitățile componente cu motorină sau benzină luați 
măsuri care să excludă inflamarea vaporilor lichidului de spălare.

- Nu folosiți în locuri inflamabile tractorul cu capota deschisă și alte instalații de protecție 
din piesele fierbinți ale motorului.

- Nu permiteți lucrul cu foc deschis pentru încălzirea uleiului de pe fundul motorului, 
pentru curățarea prin ardere a miezului murdar al radiatorului.

- În cazul în care apare un focar de incediu, acoperiți-l cu nisip. Întindeți o prelată, pânză 
de sac sau altă pânză compactă. Folosiți stingătorul cu dioxid de carbon. Nu turnați apă 
peste combustibilul fierbinte.

- Urmăriți ca pe durata de funcționare a motorului în apropierea colectorului și a tobei de 
eșapament să nu fie depozitate materiale ușor inflamabile.

- Atunci când se recoltează fân, paie, când se fac lucrări în locuri cu pericol ridicat de 
incendiu folosiți pentru sistemul de evacuare stingătoare de scântei în combinație cu 
amortizorul sau separat de acesta.

Măsuri de sigurață BELARUS seria 900
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Capitolul B. Specificații tehnice
Masă și dimensiuni

Denumire 900/900.2/900.3 920/920.2/920.3 950/950.2/950.3 952/952.2/952.3
A Lungime, mm: totală 
fără încărcătură pe roți

4120/4120/4440
3840/3840/444

4120/4130/4440
3970/4000/4060
3840/3850/3850

4120/4120/4440
3840/3840/4060

3700

4120/4130/4440
3970/4000/4060
3840/3850/3850s

B Lățime, mm 1970
C Înălțime cabina, mm 2820 2850 2820 2850
D Ampatament, mm 2370±20 2450±20 2370±20 2450±20
E Ecartament roți spate 1500-1600/1800-2100
F Ecartament roți față 1450-1850 1410-1970/1420-

1970
1450-1850 1410-1970/1420-

1970
G Lumini de drum, mm 465
Dimensiune roți:
Roți față
Roți spate

9,00-20;00R20 
16,9R38

13,6-20/360/70R24
16,9R38/18. 4R34

9,00-20;9,00R20
16,9R38

13,6-20/360/70R24
16,9R38/18, 4R34

Masă de exploatare
(fără balast), kg

3850/3850/3950 4100/4200/4300 3850/3850/3950 4100/4200/4300

Numărul de identificare a tractorului

Tăblița tractorului cu denumirea firmei, cuprinzând seriile tractorului și motorului.
UZINA DE TRACTOARE DIN MINSK
BELARUS
900.2
SERIE ȘASIU  MASĂ
SERIE MOTOR  AN PRODUCȚIE
FABRICAT ÎN BELARUS

Specificații tehnice BELARUS seria 900
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Seria tractorului este dublată în partea din 
față a lonjeronului dreapta de pe semicadru 
(sau discul din dreapta al contragreutăților de   
balast frontale).

Seria motorului (se dublează pe tăblița moto-
rului cu denumirea uzinei producătoare prinsă 
în partea dreaptă pe blocul motor).

Fabrica de motoare din Minsk  

Motor D-243 

Număr fabrică 12345

Serie ambreaj

( pe carcasa ambreajului în stânga).

Serie cutie de viteze

(pe carcasa cutiei de transmisie în stânga).

Specificații tehnice BELARUS seria 900
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Numărul transmisiei (partea din spate a carca-
sei punții spate).

Numărul transmisiei pentru tractorul cu sistem 
de ridicare hidraulic (pe carcasa punții spate 
în zona de îmbinare cu cutia de transmisie, în 
dreapta).

Numarul punții față (pe partea stângă a carca-
sei stânga punte față motoare).

Seria cabinei și numărul certificatului OECD (în 
interiorul cabinei, în stânga).

Specificații tehnice BELARUS seria 900



16

Specificații tehnice BELARUS seria 900

Motorul

Model motor D-243/243S D-245.5/245.5S D-245.45 S2 D-245.5S2 D-245.5S3A

Tip
În 4 timpi, în 
linie, cu aspirație 
naturală

În 4 timpi, în 
linie, cu admisie 
turbo

În 4 timpi, în 
linie, cu admisie 
turbo, cu inter-
cooler

În 4 timpi, în 
linie, cu admisie 
turbo cu inter-
cooler.

În 4 timpi, în 
linie, cu admisie 
turbo cu inter-
cooler.

Număr cilindrii 4

Tip de alimentare Injecție directă a combustibilului

Raportul de com-
presie (calculat) 16 15.1 15.1 15.1 15.1

Alezaj cilindru, 
mm (“) 110 (4.32)

Cursă piston, mm 
(“) 125(4.92)

Capacitate 
cilindrică, 1 (țol 
cubic)

4.75 (290)

Ordinea de         
aprindere 1-3-4-2

Sistem de răcire Cu lichid

Turație nominală 
rotații rot./min. 2200 1800 1800 1800 1800

Turație maximă
rotații rot./min. 2380 1980 2050 2070 2070

Turație la relanti,
rot./min. 600 700 800 800 800

Putere nominală,
KW (C.P.)

60 (81) 
la 2200 rot./min

65 (89) 
la 1800 rot./min.

62 (83.7) 
la 1800 rot./min.

70 (94.5) 
la 1800 rot./min.

70 (94.5)
la 1800 rot./min.

Cuplu motor max-
im, N m (kgf/m)

296.9 (30.3)
la 1400 rot./min.

386 (39.4) la 
1400 rot./min.

411 (40,28) la 
1400 rot./min.

464 (46,27) la
1400 rot./min.

464 (46,27) la
1400 rot./min.

Jocul dintre supa-
pele de admisie, 
respectiv evacuare 
și culbutori cu mo-
torul la rece, mm

0,25 ... 0,30

0,25 ... 0,30
pentru supapele 

de admisie
0,40 ... 0,45

pentru supapele 
de evacuare

0,25 ... 0,30  
pentru supapele 

de admisie
0,35 ... 0,50 

pentru supapele 
de evacuare

0,25 ... 0,30
pentru supapele 

de admisie
0,35 ... 0,50

pentru supapele 
de evacuare

0,25 ... 0,30 
pentru supapele 

de admisie
0,35 ... 0,50 

pentru supapele 
de evacuare

Unghiul de avans 
al injecției înainte 
de punctul mort 
superior (PMS), 
grade

20±1/16±1

18±1/13±1
sau
9±1 4,0±0,5 4,0±0,5 4,0±0,5

Presiunea de 
injecție a combus-
tibilului, MPa (kgf/
cm2)

21,6 ... 22,4
(220 ... 228)

21,6 ... 22,4
(220 ... 228)

23,5 ... 24,7
(240 ... 252)

23,5 ... 24,7
(240 ... 252)

23,5 ... 24,7
(240 ... 252)
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Sistemul de ungere a motorului

Tip: combinat, cu radiator pe ulei (sau cu 
schimbător de căldura apă-ulei pentru trac-
toare 900.3/920.3/950.3/952/3).
Presiunea minimă a uleiului: 
0,08 MPa (0,8 kgf/cm2) 600 rot./min.
Presiunea normală a uleiului:
0,2 … 0,3 MPa (2 … 3 kgf/cm2).
Presiunea maximă cu motorul rece:
max 0,6 MPA (2 … 3 kgf/cm2).
Capacitatea sistemului de ungere:
12 L.
Tipuri ulei de motor:
- Între -40°C - +5°C: M-8DM; M-8G2; M-8G2k 
sau M43 / 8G2 (SAE-20, SAE 10W-20);
- Între  +5°C - +50°C: M-10DM; M-10G2; M-
10G2k,(SAE-30);
- Ulei multigrad: SAE 15 W-40;

Instalația de alimentare a motorului

Pompa de combustibil:
în 4 pistoane, în linie, cu pompă de injecție.
Regulator: mecanic pentru toate regimurile 
(cu corector pneumatic anti-fum – pentru mo-
toare D 245.5/D-245.5 S/D245.5 S2/D-245.43 
S2).
Turbocompresor: turbină radială centripetă 
pe un singur arbore cu compresor centrifug 
(D-245.5/D-245.43 S2).
Intercoolter: (D-245.5 S2/D 245.43 S2): de tip 
aer-aer, montat înainte de radiatorul de răcire.
Filtre de combustibil: filtru de curățire brută 
și filtru de curătire fină (cu element de înlo-
cuire de filtrare din hârtie).
Marca motorinei: motorină:  de vară L-0.2-40, 
L-0.5-40; de iarnă 3-0.2, 3-0.5; la o temperatură 
de -50°C – A-0.2, A-0.4.
Capacitatea rezervoarelor de combustibil:
130 L (2 rezervoare);  120 L (un rezervor) pen-
tru tractoare cu sistem hidraulic.
Filtru de aer: combinat, cu filtrare a aerului 
uscată centrifugă și filtrare pe bază de ulei cu 
inerție de contact.
Capacitatea băii de ulei a filtrului de aer:
1,5 L (3,0 L – pentru motorul D-245.5).
Filtrul de aer ”Donaldson” - de tip uscat pen-
tru D-245.5 S2 / D-245.43 S2 / D-245.5 S3A.

Instalația de pornire a motorului:
Starter electric de 12 V sau 24 V.

Instalația de ușurare a pornirii:
- Preîncălzitor cu scânteie electrică (bujie 
incandescentă pe colectorul de admisie); sau 
bujie incandescentă pe capul cilindrilor de 
motor (“S2”).

Instalația de răcire a motorului:
Tip: cu apă, închis cu circulație forțată a lichid-
ului, cu controlul temperaturii efectuat de ter-
mostat și cu comandă de la operator, vas de 
expansiune (pentru D-245.5 S2/D-245.43 S2).
Temperatura nominală de lucru:
între 80° C – 100° C.
Capacitatea sistemului de răcire: 20 L.

Comanda direcției
Tip: hidraulică  cu cilindru hidraulic în trape-
zul volanului. Cu rezervoare separate de ulei 
pentru comanda hidraulică a direcției (pentru 
Belarus-900.3/920.3/952.3/952.4).

Presiunea de reglare a supapei de siguranță: 
14 MPa.
Presiunea de reglare a supapelor antișoc: 
20 MPa.
Debitul Pompei de alimentare:
21 L /min. (28 L/min.)*.
Cilindrul hidraulic cu dublă acțiune,
• Diametrul cilindrului 50 mm (63 mm)*
• Cursa pistonului 200 mm.
Pompă-dozator: de volum permanentă
100 cm3/rot.  (160 cm3/rot.)*, presiunea de 
lucru între 10 – 14Mpa. Montată pe peretele 
frontal al cabinei.

Limitele de reglare a poziției volanului de 
direcție:
• Conform unghiului de înclinare – de la 25° la 
40° cu o depășire de 5°;

• După înălțime – în limita a 100 mm.
  Cursa liberă a volanului de directie – de max. 
25°.

• La montarea punții față motoare cu reductor 
cilindric planetar.

* Pentru FDA cu planetare cilindrice reduceți angrenajele 
(BELARUS-920.2/920.3/952.2/952.3/952.4)

Specificații tehnice BELARUS seria 900
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Ambreajul
Tip: Fricțiune, uscat, monodisc, cu plasarea 
tangențiala a discului de presiune.
Diametru disc antrenat: 340 mm.

Cutia de viteze
Tip: 7/2, mecanică, în trepte, sincronizată, cu 
două trepte de selectare a vitezelor.

Treapta I vitezele 1, 2 și 3 mers înainte și 1 
viteză marșarier.
Treapta II vitezele 1, 2, 3 și 4 mers înainte și 1 
viteză – marșarier.

ATENȚIE! Viteza 4 se cuplează numai când se 
trece în treapta II de selectare a vitezelor.

Specificații tehnice BELARUS seria 900

Vitezele nominale de deplasare (km/h) pentru tractoarele marca BELARUS seria “900”

Mers Nr. vitezei II presiune /
roată

Nr. treaptă

2200/16,9R38
900/900.2
920/920.2

1800/16,9R38
950/950.2
952/952.2

1800/18,4R34
900.3/920.3
950.3/952.3

Înainte 1 I ↓2,54 ↓2,10 →2,78

→3,36 →2,80 ↑3,67

↓7,37 ↓16,0 →8,05

→9,75 →8,00 ↑10,64

↓8,73 ↓7,10 →9,53

→11,55 →9,50 ↑2,60

2 II ↓4,33 ↓3,50 →4,73

3 →5,73 →4,70 ↑6,26

1 ↓12,56 ↓10,30 →13,71

2 →16,61 →13,60 ↑18,12

3 ↓14,87 ↓12,20 →16,23

4 →19,67 →16,10 ↑21,46

↓26,67 ↓22,60 →30,19

→36,58 →29,90 ↑39,92

Înapoi 1R I ↓5,36 ↓4,40 →5,85

2R II →7,09 →5,80 ↑7,74

↓9,13 ↓7,50 →9,96

→12,07 →9,90 ↑13,17

Observație: vitezele de deplasare sus menționate sunt calculate pentru motoare cu turație 
nominala a rotațiilor de 2200 și 1800 rot./min., cu cauciucuri pe spate de 16,9R38 și 18,4R34, 
cu reductor sincronizat (Belarus-900/900.2/920/920.2/950/950.2/952/952.2) și multiplicator 
sincronizat  (Belarus-900.3/920.3/950.3/952.3/952.4).
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Vitezele nominale de deplasare a tractorului cu reductor-inversor în km/h la o 
frecvență nominală a rotațiilor arborelui cotit al motorului (roțile din spate 16,9R38)                                                   
(Belarus 950/950.2/952).

Specificații tehnice BELARUS seria 900

Schema de schimbare a 
vitezelor

Reductor demultiplicator

Reductor-inversor

Treaptă
Demultiplicatoare

Priză 
directă

Inversor

-1,07 -1,88

2,10 2,80 2,60 1,50

3,50 4,70 4,40 2,25

6,00 8,00 7,50 4,25

7,10 9,50 8,90 5,00

10,30 13,60 12,70 7,20

12,20 16,10 15,00 8,60

22,60 29,90 - -

4,40 5,80 5,40 3,10

7,50 9,90 9,25 5,25

Deplasare în 
marșarier

Deplasare 
înainte
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Vitezele nominale de deplasare a tractorului cu reductor-inversor în km/h la o turație 
nominală a rotațiilor arborelui cotit al motorului (roțile din spate 18,4R34)
(Belarus 900.3/920.2/920.3/950.3/952.2/952.3/952.4).

Specificații tehnice BELARUS seria 900

Schema de schimbare a 
vitezelor

Reductor demultiplicator

Reductor-inversor

Treaptă
Demultiplicatoare

Priză 
directă

Inversor

-1,07 -1,88

3,70 2,80 2,60 1,50

6,30 4,70 4,40 2,50

10,60 8,00 7,45 4,25

12,60 9,50 8,85 5,05

18,10 13,70 12,80 7,30

21,50 16,20 15,15 8,60

39,90 30,20 - -

7,75 5,85 5,45 3,10

9,90 9,10 6,50 4,85

Deplasare în 
marșarier

Deplasare 
înainte

Reductorul
Tip: mecanic, sincronizat, cu priză directă și reductor. Amplasat între ambreiaj și cutia de viteze, 
se acționează cu maneta de sub coloana direcției.
Permite ca la fiecare treaptă în timpul deplasării, să se reduca viteza de 1,32 ori și să se ajungă 
la 14 viteze mers înainte și 4 viteze marșarier.
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Multiplicator (Belarus 900.3/920.3/950.3/952.3/952.4)
Tip: mecanic, sincronizat, cu priză directă și multiplicator. Amplasat între ambreiaj și cutia de 
viteze și permite ca la fiecare treaptă, să mărească viteza de 1,32 ori.

Reductor-inversor (la comandă)
Tip: mecanic, sincronizat, cu mers înainte și marșarier (i = 1,07 sau i = 1,88). Se montează în 
locul reductorului demultiplicator și permite obținerea a 9 viteze de mers înainte și 8 viteze 
marșarier.

Reductor de turație (la comanda)
Tip: mecanic, cu două nivele de reglare a vitezelor, două trepte. Permite obținerea unei viteze 
de deplasare foarte scăzute.
Se montează în locul capacului din stânga  al cutiei de viteze și permite obținerea în mod       
suplimentar a 16 viteze mers înainte și 16 viteze - marșarier.

IMPORTANT! În cazul în care utilizați reductorul de viteză cuplați în cutia de viteză numai 
viteza 1 mers înainte viteza 1 marșarier (I-1 și I-R).

Specificații tehnice BELARUS seria 900

Vitezele nominale de deplasare a tractorului (cu reductor-inversor și reductor de turație) 
în km/h la o frecvență nominală a rotațiilor arborelui cotit al motorului (roțiile din spate 
16,9R38) (Belarus 900/900.2/920/920.2).

Schema de 
schimbare a 
vitezelor

Multiplicator Treaptă 
demulti-
plicatoare

Reductor de viteză
Reductor - inversor Treapta I Treapta II

Treaptă 
multiplica-
toare

Priză 
directă

Inversor
-1,07            -1,88

Viteza 1 Viteza 2 Viteza 1 Viteza 2

2,50 3,40 3,15 1,79
0,58 1,75 2,45 7,45

0,78 2,33 3,25 9,89

4,30 5,70 5,36 3,05
1,00 2,33 3,25 9,89

1,32 3,96 5,55 16,82

7,40 9,80 9,11 5,19

8,70 11,60 10,80 6,14

12,60 16,60 15,50 8,80

14,90 19,70 18,38 9,78

27,70 36,6 - -

5,36 7,08 6,63 3,77
1,24 3,70 5,19 15,75

1,60 4,90 6,86 20,80

9,12
12,06 11,29 12,07 2,12 6,31 8,84 26,80

Deplasare 
marșarier

Deplasare
înainte 2,80 8,36 11,75 35,44
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Punte spate
Treapta principală: o pereche de roți dințate 
conice cu dinte în arc de cerc.
Mecanismul diferențialului blocabil: cuplaj 
hidraulic  de fricțiune uscată sau cuplaj multi-
disc de fricțiune de tip “umed” (la comandă).

Frânele
De lucru: pe roțiile din spate: cu două sau trei 
discuri, uscate, cu mecanism servomotor. Dia-
metru discuri 204 mm.
De staționare: cu disc, uscată, cu mecanism 
manual. Diametru discuri: 180 mm.

Punte față motoare
Tip: portantă, cu carcase detașabile 
ale reductorilor conici ai roților (Bela-
rus-920/952) sau portantă, cu grindă 
fixă, cu reductori cilindrici planetari  
(Belarus 920.2/952.2/920.3/952.3/952.4).
Treapta principală: roată dințată conică cu 
dinte curbat.
Tipul diferențialului: autoblocant cu alune-
care limitată.
Transmisie finală: reductori cu roți dințate 
conice Belarus 920.2/952.2/920.3/952.3/952.4
Uleiuri de transmisie: Tap-15V, TSp-15K sau 
TSp-10 (SAE 80W-90), TAD-171.
Transmisie finală: reductori cu roți dințate 
conice Belarus 920.2/952.2/920.3/952.3/ 952.4
Transmisie: de la cutia de distribuție cu doi 
arbori cardanici cu reazem intermediar.
Comanda punte față motoare: mecanică, cu 
maneta sub mâna dreaptă a operatorului. Are 
3 regimuri de lucru:
 - PFM decuplata;
 - PF blocată în poziția cuplat;
 - PFM cuplată/decuplată automat.
Comanda prizei de putere
Tip: cu două trepte autonomă și simultană. 
Cuplaj: reductor cu pinion planetar cu frâne  
tip bandă.
Comanda PP: mecanică (electrohidraulică 
- pentru tractoare cu ridicător hidraulic),         
maneta se află pe tabloul de bord lateral 
dreapta.
Frecvență rotații ieșire priză de putere:
 Comandă autonomă:
• 540 rot./min. la 2081 rot./min. ale motorului 

(Belarus-900/920);
• 540 rot./min. la 1632 rot./min. ale motorului 

(Belarus-950/952);
• 1000 rot./min. la 2302 rot./min. ale motoru-

lui (Belarus-900/920);
• 1000 rot./min. la 1672 rot./min. ale motoru-

lui (Belarus-950/952);
 Comanda simultană: 4,76 rot./m drum 
în cazul montării cauciucurilor spate 16,9R38.
Înlocuitor arbore de ieșire a prizei de pu-
tere:  cf. standardului SAE cu 6 caneluri pentru 
540 rot./min și 21 caneluri pentru 1000 rot./
min.
Direcția de rotație: în sensul acelor de cea-
sornic, direcția privirii - spre capătul arborelui.
Sistemul hidraulic
Tip: universal, pentru agregate, cu cilindru 
autonom de forță ( Belarus-900.2 / 900.3 / 
920.2 / 920.3 / 920.3 / 950.2 / 950.3 / 952.2 / 
952.3/952.4).
Presiunea maximă în sistemul hidraulic 180 ... 
200 kgf/cm2.
Distribuitor: cu ventil și sertar:
•P80-3/4-222-3Gg (P80-3/4-111-3Gg la 
comandă) – pentru tractoare cu regulator de 
forță;
•P80-3/1-222-3Gg (P80-3/1-111-3Gg la 
comandă) – pentru tractoare fara regulator de 
forță;
•RP70 de curgere – pentru tractoare cu  
mecanism hidraulic de ridicare.
Bornele de ieșire ale sistemului hidraulic din 
laterale și una în partea din spate (una de 
drenaj la comandă).
Sistem de comandă al dispozitivului poste-
rior de ridicare (DPR) are regimuri de lucru:
•De forță;
•De poziție;
•Mixt (cu regulator de forță - la comandă);
•De înălțime.
Tipurile de ulei pentru sistemul hidraulic:
•Între -40°C – + 5°C – M-8G2K ( SAF, 15W BE-
CHEM STAROIL, 32;
•Între +5°C – + 50°C – M-10G2, M-10G2K 
(SAF, 15W-40); BECHEM STAROIL 32;
Tip: sistem de ridicare în trei trepte de catego-
ria II.
Capacitate de ridicare: 3000kg la capetele 
barelor longitudinale.

Specificații tehnice BELARUS seria 900
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Instalație electrică
Tensiunea rețelei: 12V
Tensiunea sistemului:
de pornire 12 V sau 24 V.
Sistemul de alimentare: doi acumulatori de 
baterie de 12 V fiecare, legați în paralel (legare 
în serie la pornirea motorului pentru alimenta-
rea starterului de 24V).
Generator de curent alternativ
14 V, 1000 W (1150 W – pentru Belarus 
900.3/920.3/950.3/952.3/952.4 ).

Sistemul de lumini și semnalizare:
• Faruri de drum față cu fază lungă și scurtă;
• Faruri de lucru față și spate;
• Girofar de gabarit și lumini frână;
• Iluminarea apărătorilor instalațiilor, cabinei, 
numărului;
• Avaria;
• Semnalizare autotren.

Instalație pneumatică:
Compresor
Tip: cu un singur cilindru, răcire cu aer.
Dispozitivul de comandă a frânelor
remorcii

Tip: pneumatic, unicomandă, blocat din 
frânele tractorului.
Dispozitiv cu acțiune dublă – pentru Bela-
rus-900.3/920.3/950.3/952.3/952.4.
Presiunea controlată prin supapa de 
siguranță: 0,65 .. 0,80 MPa.

Roțile
Față:
9,0 – 20 (Belarus-900/900.2) pachetul de bază
11,2 – 20 (Belarus-920/952) la comandă
13,6 – 20 (920/952) pachetul de bază
360/70R24 (Belarus-920.2/952.2/920.3/952.3/ 
952.4) pachetul de bază
Spate:
(900/900.2/900.3/920/950/950.2/950.3/952) 
Pachetul de bază.
18,4R34 (Belarus-920.2/920.3/952.2/952.3/ 
952.4)

Alte instalații:
Ștergătoare de parbriz față și spate, sistem 
încălzire și ventilare a cabinei, spălător parbriz, 
plafonieră iluminat cabină, aer condiționat (la 
comandă).

Specificații tehnice BELARUS seria 900
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Capitolul C. Echipamente de comandă și instrumente de bord

Echipamente de comandă și instrumente de bord BELARUS seria 900

1. Comanda husa la radiator de racire.
2. Butonul de avarie.
3. Întrerupator semnalizare și claxon.
4. Indicator: Combustibil

Presiune ulei
Temperatura apa
Presiune aer

5. Bloc control lumini.
6. Turometru.
7. Ieșire la aerul de climatizare.
8. Robinet apă caldă pentru încălzire.
9. Recirculare aer.
10. Buton ștergător parbriz.
11. Buton ventilator cu două trepte.
12. Buton proiector față.
13. Buton proiector spate.
14. Buton liber.
15. Lampă de iluminat.

16. Comandă hidraulică stânga.
17. Comandă hidraulică spate.
18. Comandă hidraulică dreapta.
19. Contact cu cheie.
20. Buton setare.
21. Maneta reductor broască.
22. Liber.
23. Șprițuitor parbriz.
24. Buton lumini.
25. Pedala accelerație.
26. Pedală frână dreapta.
27. Pedală frână stânga.
28. Pedală cuplare satelit.
29. Liber.
30. Pârghie reglaj volan.
31. Opritor.
32. Pedală ambreaj.

IMPORTANT! Înainte de a porni tractorul studiați cu atenție destinația echipamentelor de 
comandă, a instrumentelor de bord și a funcțiilor acestora.
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33. Manetă frână de mână.
34. Manetă schimbator de viteze.
35. Limitator de cursă a manetei pentru comandă 

regulator de forță.
36. Manetă accelerație.
37. Manetă comandă PP.
38. Manetă comandă regulator de forță.
39. Manetă schimbător semnale indicatorii de 

forță și poziție (dacă este montat).
40. Întrerupător general.
41. Manetă schimbător viteze reductor de viteză 

(dacă este montat).
42. Manetă schimbător trepte reductor de viteză 

(dacă este montat).
43. Manetă comandă cleme dispozitiv de ridicare 

hidraulic.

44. Manetă schimbător punte față (autonom/
simultan).

45. Manetă pentru fixarea mecanismului de ridi-
care în poziția “suspendat” (împreună cu regu-
latorul de forță).

46. Manetă comandă dispozitiv punte față mo-
toare.

47. Limitator de cursă a manetei pentru comandă 
regulator de forță.

48. Maneta schimbător cutie de viteze.
49. Întrerupător cuplaj punte față.
50. Întrerupător și bec cuplaj sateliți.
51. Manete acționare tiranți spate.
52. Manetă cuplare punte față.
53. Manetă frâna priză de putere.
54. Manetă acționare tiranți.
55. Manetă acționare tiranți.
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Cheia de contact și comanda instrumente-
lor de bord (1).

Butonul (1) are 4 poziții:

• 0 – “Închis”

• I – “Sunt conectați consumatorii”

• II – “Este conectat starterul”

• III – “Alimentare receptor radio” (rotirea cheii 
în sensul invers acelor de ceasornic).

Panoul de comandă al tahovitezometrului 
(2)

Panoul de comandă AP 70 3709 este montat 
pe carcasa instrumentelor de bord și este uti-
lizat pentru programarea tahovitezometru-
lui conform modelelor de pe tractoarele 
“Belarus” din serii diferite, pe direcția de 
balansare a roților spate.

ATENȚIE! În fabrică tahovitezometrul este 
programat numai pentru modelul tracto-
rului Dvs. Reprogramarea este necesară 
numai la schimbarea tipului de cauciucuri. Nu 
reprogramați tahovitezometrul dacă nu este 
necesar.

1. Butonul de afișare pe ecranul (7) 
tahovitezometrului a codului parametru-
lui.

2. Butonul de afișare pe ecranul (7) 
tahovitezometrului a valorilor numerelor 
codificate după programarea conformă 
modelelor de tractor, pe direcția de 
balansare a roților din spate.

Instrumente și butoane
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Tahoturometrul (3).

Tahoturometrul electric AP703813, montat pe 
carcasa instrumentelor de bord, funcționează 
în felul următor:

• Cu tractorul oprit după ce cheia de contact 
și instrumentele de bord se află în poziția 
1 pe ecran (7) apare indicația (5) orelor de 
funcționare a motorului;

• Cu tractorul în mișcare pe ecran (7) apare 
(6) viteza de deplasare a tractorului (km/h), 
după care aceasta dispare (5). Semnalul 
electric pentru viteza de deplasare parvine 
de la transmițătorii de viteză, montați pe ca-
pacul punții spate;

• După pornirea motorului acul indicatoru-
lui (8) se deplasează pe scala circulară (1) 
pentru indicarea frecvenței rotațiilor ar-
borelui cotit al motorului. Concomitent, pe 
ecran (4) apare valoarea frecvenței rotațiilor 
prizei de putere (rot./min.). Scala (3) pentru 
priza de putere I și scala (2) – pentru priza 
de putere II. Semnalul electric al frecvenței 
rotațiilor este preluat din bobina de fază a 
generatorului.

1. Scala turațiilor arborelui cotit al motorului 
rot./min.;

2. Scala turațiilor rotațiilor PP II – 1000 
rot./min.;

3. Scala frecvenței rotațiilor PP I – 540 
rot./min.;

4. Ecranul de afișare a turațiilor PP;

5. Indicare orelor de funcționare a motorului;

6. Afișarea vitezei de deplasare a tractorului, 
km/h;

7. Ecran de afișare a orelor de funcționare a 
motorului și a vitezei de deplasare a trac-
torului;

8. Acul indicatorului turațiilor a arborelui cotit 
al motorului.
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Combinarea instrumentelor

Instrumentul include cinci manometre (1, 2, 3, 
4, 5) care monitorizează diferiți parametri ai 
tractorului.

Indicatorul de temperatură a lichidului de 
răcire din motor (1) cu becul de semnalizare 
a temperaturii de avarie (culoarea roșie).  Scala 
are trei zone:

• De lucru – 80 – 100°C – culoarea verde;

• Nefuncționale – 40 – 80°C culoarea galbena;

• 100 – 120°C – culoarea roșie;

Indicatorul de presiune a uleiului din mo-
tor (2) cu bec de semnalizare a căderii presiu-
nii până la nivel de avarie (culoare roșie). 

Scala are trei zone:

• De lucru – 100 - 150 kPa – culoarea verde;

• Nefuncționale – 0 ... 100 și 500 ... 600 kPa – 
culoarea roșie;

Indicatorul de presiune a aerului în siste-
mul pneumatic (3) cu bec de semnalizare 
a căderii presiunii până la nivelul de avarie 
(culoarea roșie).

Scala are trei zone:

• De lucru – 500 - 800kPa – culoarea verde;

• Nefuncționale – 0 ... 500 și 800 ... 1000kPa – 
culoarea roșie;

Indicatorul nivelului de combustibil în 
rezervor (4) (cu bec de control al nivelului din 
rezervor de culoare portocalie)

Instrumentul indică gradațiile: 
0 – ¼ – ½ – ¾ – 1.

Nu lăsați motorina să se consume până la 
nivelul “rezervor uscat” (acul indicatorului se 
află în zona culorii portocalii).

Indicatorul de tensiune (5) cu bec de sem-
nalizare a încărcării BA suplimentare (culoarea 
roșie).

Indică tensiunea BA cu motorul oprit atunci 
când cheia de contact se află în poziția 1. Cu 
motorul pornit indică tensiunea în bornele 
generatorului.

Valorile indicate sunt prezentate în tabelul de 
mai jos.

Zona pe scală, culoare Starea sistemului de alimentare

Cu motorul pornit Cu motorul oprit
13,0 – 15,06 verde Regim normal de încărcare
10,0 – 12,6 roșie Nu funcționează generatorul Acumulatorii de baterie sunt 

descărcați
12,0 – 13,06 galbenă BA nu încarcă (tensiune de 

încărcare slabă)
BA încărcare normală

15,0 – 16,06 roșie Supraîncărcare acumulatori 
baterie

BA încărcare normală

Semn alb în zona  galbenă Încărcare nominală AB 12,76
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Butonul (1) spălătorului de parbriz față

La apăsarea pe clapă (1) pornesc ștergătoarele.

Comutator lumini cu trei poziții (2)

Clapa (2) are 3 poziții:

• “Închis”

• “Sunt aprinse luminile de bord, girofarurile 
pentru gabarit, becul de la numărul de in-
matriculare”

• “Sunt pornite toate instrumentele de bord, 
luminile, inclusive farurile față”

Butonul avarie (3)

Prin apăsarea butonului (3) se aprinde avaria. 
În interiorul butonului există un bec de control 
care clipește concomitent cu avaria.

Comutatorul de sub volan (multifuncțional) 
(1)

Asigură pornirea semnalizatoarelor, a luminilor 
de drum (fază lungă/scurtă) și a claxonului.

Semnalizatorul

Prin rotirea manetei (1) comutatorului sus sau 
jos se aprinde semnalizarea stânga sau dreap-
ta, în funcție de direcția potrivită.

OBSERVAȚIE: După ce se efectuează virajul, 
maneta revine automat în poziție neutră.

Fază lungă/scurtă

Atunci când farurile rutiere sunt pornite de 
clapa (2), împingeți maneta (1) care pornește 
”faza lungă”, ulterior trăgând aceiași clapă se 
aprinde ”faza scurtă”

Atunci când maneta (1) este mișcată mai de-
parte din poziția “fază scurtă” către sine până 
la limitatorul de cursă se aprinde pentru scurt 
timp “fază lungă” (poziție mobilă).

Claxonul

Prin apăsarea pe manetă (1) în direcția axului 
se aude claxonul.
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Butonul ștergătoarelor de parbriz față (1)

Prin apăsarea clapetei (1) pornesc ștergătoarele 
de parbriz față.

Butonul are 3 poziții:

 • Oprit;

 • Pornită viteză mica;

 • Pornită viteză mare;

OBSERVAȚIE: în poziția “Oprit” ștergătoarele 
revin automat în poziția inițială.

Butonul ventilatorului și al radiatorului 
încălzire cabină (2)

Prin apăsarea clapetei (2) pornește ventilația 
în cabină.

Butonul are 3 poziții:

 • Oprit;

 • Pornit regim ventilare ușoară;

 • Pornit regim ventilare puternică;

Comutatorul de faruri de lucru spate (3)

Prin apăsarea clapetei (3) se sting sau se aprind 
farurile de lucru spate. Atunci când farurile 
sunt aprinse clapeta (3) este iluminată.

Comutatorul de faruri de lucru față (4)

Prin apăsarea clapetei (4) se sting sau se aprind 
farurile de lucru față. Atunci când farurile sunt 
aprinse clapeta (3) este iluminată.

Butonul de aprindere a semnalului de 
autotren (5)

Prin apăsarea clapetei (5) se aprind trei lumini 
portocalii pe partea frontală a carcasei, astfel 
clapeta este iluminată.

Comutatorul aparat radio 
(daca este montat)

1 – pornire (oprire) și buton pentru reglarea 
sunetului; 
2 – reglare post radio.

OBSERVAȚIE: 
Radio-ul funcționează numai în pozițiile I sau 
III al cheii de contact.
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Luminile de control al cacarcasei instrumentelor de bord (blocurile cu luminile 
de control)

1 și 14 - Butoanele de verificare a 
funcționalității blocului cu luminile de 
control. Prin apăsarea butoanelor trebuie să 
se aprindă toate luminile.

2 - Nivelul de imbâcsire a filtrului de aer. 
Becul de control (de culoare portocalie) se 
aprinde când se depășește nivelul maxim 
admis de îmbâcsire a filtrului, fiind necesară 
curățirea acestuia.

3 - Rezervă

4 - Becul indică pornirea motorului: Este un 
bec de control de lumină portocalie care se 
aprinde odată cu răsucirea cheii de contact 
în poziția II, indicând că sistemul de pornire 
a motorului funcționează normal. Dacă becul 
clipește cu o frecvență de 1,5Hz, înseamnă că 
maneta de comandă a cutiei de viteze nu se 
află în punctul zero sau că există o defecțiune în 
circuitul butonului de deblocare a pornirii mo-
torului. Dacă becul clipeste cu o frecvență de 
3,0 Hz, există o defecțiune în circuitul bobinei 
fazate a generatorului. Remediați defecțiunea 
și repetați operațiunea de pornire.

5 - Bec-martor pentru instrumentele de 
ușurare / înlesnire a pornirii: este un bec de 
control de culoare portocalie care se va aprinde 
prin apăsarea clapetei preîncălzitorului de 
decongelare motorină. După 30 secunde be-
cul va începe să clipească, semnalizând faptul 
că sistemul de pornire a motorului în condiții 
de frig este gata de funcționare.

6 - Presiunea de avarie a uleiului în 
servodirecția hidraulică. Becul (de culoare 
roșie) se aprinde la o presiune a uleiului în sis-
temul de alimentare al SDH mai mică decât 
nivelul acceptat.

7 - Rezerva.

8 - Indicator pentru faza lungă. Becul de 
control de culoare albastră se aprinde odată 
cu aprinderea fazei lungi faruri față.

9 - Becul de control pentru blocarea 
diferențialului punte spate.  Becul (de 
culoare verde) se aprinde dupa cuplarea BA.

10 - Rezerva.

11 - Indicator semnalizare tractor (culoare 
verde).

12 -  Indicator  semnalizare remorcă 
(culoare verde).

13 - Indicator frâna de mână (culoare roșie).
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1 - Indicator de rezerva (verde)

2 - Indicator de rezerva (verde)

3 - Indicator de rezerva (roșu)

4 - HPS presiunea uleiului de urgență. Lam-
pa (roșie) se aprinde atunci când presiunea 
uleiului în HPS sistem de alimentare este mai 
jos decât nivelul admisibil.

5 - Blocarea filtrului de aer. Lampa de con-
trol (portocalie) se aprinde atunci când nive-
lul maxim admisibil al filtrului de blocare este 
depășit și este nevoie de curățire.

6 - Indicator de rezerva (albastru)

7 - Blocarea diferențialului punte spate 
lămpii de control. Lampa verde se aprinde 
atunci când switching automatic diferențialul 
blocabil (ADL).

8 - Pornirea lampei de ajutor. Această 
lampă oranjă de control se aprinde 
atunci când apăsăm butonul de forță electrică 
preîncălzitoare (ETP). După 30s lampa va în-
cepe a licări, indicând că motorul diesel por-
nit în sistem în condiții de frig este gata de 
funcționare.

9 - Indicator de rezerva (roșu).

10 - Indicator de rezerva (roșu).

Becuri de avertizare de pe tabloul de bord ( tabloul de bord 826-3805010 )
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Dispozitive de siguranță

În carcasa instrumentelor de bord sunt mon-
tate trei blocuri de dispozitive de siguranță 
pentru circuitul electric. Pentru accesul la 
siguranțele fuzibile desfaceți șurubul de pe 
capacul instrumentelor de bord și deschideți 
capacul.

Siguranțele protejează de suprasarcină 
următoarele circuite electrice ale tractorului:

1-Semnalul pentru frână (15 A);

2-Plafonul cabinei și farurile de lucru spate 
(15 A);

3-Avaria (15 A);

4-Ștergătoarele de parbriz și spălătorul de 
parbriz (15 A);

5-Claxonul (7,5 A);

6-Faza lungă faruri de drum (15 A);

7-Luminile de gabarit stânga (7,5 A);

8-Luminile de gabarit dreapta și luminile 
carcasei instrumentelor de bord (15 A);

9-Fază scurtă faruri de drum stânga (7,5 A);

10-Fază scurtă faruri de drum dreapta 
(7,5 A);

11-Instrumentele, blocurile cu luminile de 
control, becul frânei de mână (7,5 A);

12-Releul indicator de semnalizare (7,5 A);

13-Faruri de lucru față (25 A);

14-Blocarea diferențialului punte spate 
(15 A) (pentru  tractoarele cu cric hidraulic);

15-Preîncălzitor decongelare motorină 
(25 A);

16-Electromotor pentru sistemul de aeri-
sire încălzire (25 A). Circuitul de încărcare a 
BA este protejat de o siguranță de 60 A.

AVERTISMENT! Pentru a evita prăjirea firului 
sistemului de alimentare electrică a tractoru-
lui nu folosiți niciodată siguranțe cu o putere 
nominal a curentului electric mai mare decât 
cea menționată mai sus. Dacă siguranța se 
arde des, verificați cauza și reparați defectul.
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Elemente de cuplare a instalației electrice

O priză standard cu 8 intrări este destinată 
conectării consumatorilor de current electric 
din remorca de transport sau remorca agricolă.

Se montează pe reazemul posterior al cabinei. 
La priză se conectează o fisă de current pen-
tru cordonul firelor de curent ale remorcilor 
atașate.

Marcarea clemelor prizei:

1-Indicator semnalizare stânga;

2-Claxon;

3-“Masa” ;

4-Indicator semnalizare dreapta;

5-Bec gabarit dreapta;

6-Semnal stop;

7-Bec gabarit stânga;

8-Legatură bec lampă de vânt;

Montarea monitorului pe tractor

Monitorul electric poate fi montat pe peretele 
frontal al cabinei. Pentru montare există 2 
orificii pe peretele frontal între ferestrele față 
și inferioare în stânga și dreapta carcasei 
instrumentelor de bord.
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Comanda cutiei de viteze

Cutia de viteze sincronizată de tip 7/2 în 
combinație cu un reductor sincronizat permite 
atingerea a 14 viteze mers înainte și 4 viteze 
mers înapoi.

Schimbarea vitezelor se face cu ajutorul 
manetei (1) în conformitate cu schema de 
schimbare a vitezelor.

Înainte de a cupla viteza, intrați în treapta 
corespunzătoare.

IMPORTANT! Cuplarea treptelor și a vitezelor 
se face cu o singură manetă (1), pentru care se 
cuplează, în primul rând treapta (I sau II).

Maneta reductorului (2) trebuie să se afle 
întodeauna în poziție cuplat: înainte - priza 
directă “H” sau înapoi - reductor “L”.

Atenție: nu este permisă cuplarea vitezei “R”  
în regim de tracțiune.

OBSERVAȚIE: Maneta reductorului demul-
tiplicator sau a multiplicatorului nu are un 
punct neutru fix.

Fixarea manetei în punctul zero este admisă 
numai cu motorul pornit în condiții de frig.

Belarus-900.3/920.3/950.3/952.3/952.4 
Maneta multiplicatorului (2) are două poziții:

-“L” – Priza directă (ÎNCHIS) poziția frontală 
extremă;

-“H” – multiplicator (DESCHIS).
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Comandă inverso - reductor + (dacă este 
montat)

Comanda inversor-reductor se face cu o 
manetă (2) care are următoarele poziții:

•   Inversor cuplat - poziție posterioară extremă;

• Inversor decuplat - (mers înainte) poziție 
frontală extremă.

ATENȚIE! După punerea manetei de 
schimbare a vitezelor în poziția “R” (marșarier), 
când maneta se află în poziție posterioară 
extremă, tractorul se va deplasa înainte.

Comanda reductorului de viteză

Schimbatorul pentru reductorul de viteză (!) 
are cinci poziții:

 •“Decuplat”;

 •“Cuplat”;

 •“N” - punctul zero;

 •“1” - viteza I a reductorului de viteză;

 •“2” - viteza II a reductorului de viteză;

Maneta schimbătorului de trepte (2) pentru 
reductorul de viteze are trei poziții:

• I - treapta I - viteze reduse (poziția inferioară);

• II - treapta II - viteze mari (poziția superioară);

• “N” - punctul zero (poziția medie).
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Comanda de cuplare a punții față motoare 
(Belarus 920/920.2/920.3/952/952.2/952.3
/952.4)

Maneta de comandă (1) are trei poziții stabile:

“Punte față decuplată” – poziția extremă 
inferioară. Se folosește pentru transport la de-
plasarea pe drumuri cu îmbrăcăminte dură;

“PF cuplată în forță” – poziția 
superioară extremă. Folosiți acest regim 
pentru scurt timp pentru lucrări pe soluri 
afânate și umede și, în funcție de necesitate, 
în marșarier;

“PF” se cuplează (decuplează) automat – 
poziția medie. În acest regim se produce cu-
plarea și decuplarea automată a PF folosind 
cuplajul roții liber în funcție de remorcarea de 
pe roțile din spate.

Folosiți acest regim pentru diverse lucrări în 
câmp.

ATENȚIE! În cazul în care folosiți tractorul fără 
arborii cardanici, montați maneta de comandă 
(1) în poziția extremă superioară (“PF este 
cuplată în forță”).

Comanda mecanismului de suspendare (2) 
(pentru tractoarele cu regulator de forță)

Maneta are 2 poziții:

•“Mecanismul de suspendare este 
deblocat” – poziția extremă dreaptă;

•“Mecanismul de suspendare este blocat în 
poziția superioară” – poziția extremă stângă.

• Pentru blocarea mecanismului de suspen-
dare ridicați instalația agricolă în poziția 
superioară extremă, punând maneta (4)  
regulatorului de forță în poziția “ridicat” și 
rotiți mânerul (2) în stânga. Coborâți man-
eta (4).

Pentru a debloca mecanismul de suspendare 
ridicați puțin instalația agricolă și rotiți maneta 
(2) în dreapta.

Comanda de blocare a cricului hidraulic (3)

Maneta (3) are 2 poziții:

• “Deblocată” – poziția superioară;

• “Blocată” – poziția inferioară;

Pentru a debloca cricul hidraulic ridicați-l 
cu maneta (4) în poziție superioară, trageți 
mânerul (3) în sus si puneți-l pe fixator. Pentru 
a bloca cricul după legarea tractorului ridicați 
puțin cricul cu maneta (4), luați mânerul de pe 
fixator și mutați-l în poziția inferioară extremă.
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Comandă cuplu forță spate

Butonul dispozitivului autonom și sincron 
al cuplului forță spate

Maneta (1) are trei poziții:

• “Este cuplat dispozitivul autonom al CF” – 
poziția extremă dreapta;

• “Este cuplat dispozitivul sincron al CF” – 
poziția extremă stânga;

• “Decuplat” – poziția medie.

Cuplarea dispozitivului sincron se face 
respectând următoarea succesiune:

• Porniți motorul;

• Apăsați la maximum pedala ambreiajului și 
cuplați viteza I sau II;

• Lăsați încet pedala ambreiajului și con-
comitent mutați maneta (1) în poziția 
extremă stânga.

IMPORTANT! Dispozitivul sincron CF se 
cuplează numai la vitezele cele mai reduse 
1 din treptele I sau II ale cutiei de viteze la 
rotațiile minime ale mersului în gol al moto-
rului. În caz contrar sunt posibile avarieri ale 
transmisiei de putere.

Schimbătorul cu 2 trepte de pe dispozitivul 
autonom al CF (2) 

Maneta (2) dispozitivului autonom al CF are 
două poziții:

• I – 540 rot./min. – extrem, invers față de 
acele de cesornic;

• II – 1000 rot./min. extrem, în direcția ace-
lor de ceasornic.

Pentru atingerea vitezei necesare a rotațiilor 
CF slăbiți șurubul (1), rotiți maneta (2) în 
poziția “I” sau “II” și strângeți șurubul (1).
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Maneta de comandă punte față motoare

Maneta (1) de comandă PFM are două poziții:

• PFM decuplat - poziția fronală a manetei (I);

• PFM cuplat - poziția posterioara a manetei.

Comanda de blocare a diferențialului punții 
spate (1) (900/920/950/952)

Pentru cuplarea de scurtă durată a blocării 
apăsați pedala (1).

IMPORTANT! Cuplați blocarea în forță a 
diferențialului (1) numai pentru scurt timp 
pentru traversarea obstacolelor de pe drumuri 
atunci când se execută lucrări în camp sau de 
transport.

ATENȚIE! Nu folosiți blocarea diferențialului 
la o viteză de peste 10 km/h și la virajele trac-
torului. În caz contrar se îngreunează comanda 
tractorului și se produce uzura rapidă a siste-
mului de deplasare și a transmisiei de putere.
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Comanda priză de putere spate (pentru 
tractoarele prevăzute cu sistem hidraulic 
de ridicare)

CF spate se cuplează printr-o (4) clapetă și 
printr-un buton (5) amplasat pe panoul de 
bord deasupra panoului de comandă din 
dreapta. Clapeta (4) are două poziții stabile:

• “CF cuplat” – prin apăsarea pe partea 
inferioară a clapetei comutatorului;

• “CF decuplat” – prin apăsarea pe partea 
superioară a clapetei.

Pentru a cupla CF:

• Apăsați pe partea inferioară a clapetei;

• Apăsați pentru scurt timp pe buton (5). Se 
va aprinde un bec de control (3) și tija CF va 
începe să se rotească.

OBSERVAȚIE: După oprirea motorului CF se 
decuplează automat.

Pentru a decupla CF apăsați partea superioară 
a clapetei. Se va stinge becul de control.

ATENȚIE! Operațiunile de cuplare CF se fac 
numai cu motorul pornit.

Comanda de blocare a diferențialului (BD) 
puncții spate (pentru tractoarele prevăzute 
cu sistem hidaulic de ridicare)

Comanda BT se face cu un buton (1) care are 
trei poziții:

• “BD decuplat” – poziție stabilă medie. Se 
folosește la lucrări de transport pe drumuri 
cu îmbrăcăminte dură;

• “BD cuplat automat” – prin apăsarea pe 
partea superioară a clapetei (1). Poziție 
stabilă. Se folosește la lucrări cu încărcare 
semnificativă pe roțile din spate.

• În regim automat roțile din spate se blochează 
la deplasarea în linie dreaptă, iar la virajele 
roților înclinate la un unghi de peste 13° în 
orice parte acestea se deblochează.

• “DB se cuplează în forță” – la apăsarea părții 
inferioare a clapetei. Poziție instabilă. Se 
folosește pentru blocarea pe termen scurt 
a roților din spate în timpul depășirii obsta-
colelor. Prin apăsarea părții inferioare a cla-
petei aceasta aprinde becul de control (2), 
care rămâne aprins până la deblocarea BD 
în regim automat și punerea clapetei (1) în 
poziția medie.

ATENȚIE! Cuplați blocarea diferențialului în 
condiții de încărcare maximă la lucrările în 
câmp și de transport.

IMPORTANT! Decuplați CF la o viteză de 
deplasare a tractorului de peste 10km/h. 
În caz contrar aceasta va reduce durata de 
funcționare a transmisiei de putere și va îngre-
una conducerea tractorului. Blocarea în forță 
se folosește numai pentru scurt timp pentru 
depășirea obstacolelor întâlnite în drum.
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Comanda pompei sistemului hidraulic

Maneta de comandă are două poziții.

• “Pompa este cuplată” – poziția superioară;

• “Pompa este decuplată” – poziția inferioară.

IMPORTANT! Cuplați pompa numai la rotațiile 
minime în gol ale motorului. La pornirea la rece 
a motorului sau în timpul inspecției tehnice 
decuplați pompa.

Comanda distribuitorului sistemului hi-
draulic (cilindri de evacuare a sistemului 
hidraulic)

Fiecare din cele trei manete dirijează cilindri 
de evacuare și au patru poziții:

• “Neutru” – poziția inferioară medie (stabilă);

• “Ridicat” – poziție inferioară instabilă. După 
coborârea mânerului acesta revine în poziția 
“Neutru”;

• “Coborâre forțată” – poziția medie superioară 
instabilă între pozițiile “plutitor” și ”Neutru”;

• “Plutitor” – poziție superioară stabilă.

OBSERVAȚIE: Dacă oricare din manetele 
distribuitorului este pusă în poziția “Ridicat” 
sau “Coborât”, se întrerupe funcționarea regu-
latorului de forță în regim de reglare automată, 
ridicare și coborâre.
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Telecomanda distribuitorului sistemului 
hidraulic (dacă a fost montată)

Prin montarea pe tractoare a distribuitorului 
hidraulic RS-213 Belarus telecomanda cu ser-
tare de distribuție se face utilizând manipula-
torul (“joy-stick”) (1) și maneta (2) cu cabluri 
cu dublă acțiune. Joy-stick-ul și maneta sunt 
montate pe panoul de comandă din dreap-
ta în cabina tractorului. Joy-stick-ul (1) per-
mite comanda concomitentă a două sertare 
(secțiuni) de distribuție: prin mutarea manetei 
manipulatorului în direcție longitudinală se 
dirijează sertărașul distribuitor aferent borne-
lor de ieșire laterale stânga ale sitemului hi-
draulic.

 Prin mutarea manetei manipulatorului 
în direcție transversală se dirijează sertărașul 
distribuitor aferent bornelor de ieșire laterale 
dreapta și bornele posterioare (la comandă).

 Prin așezarea unuia din sertărașele dis-
tribuitor în poziție stabilă (plutitor), manipula-
torul permite dirijarea altui sertăraș distribuitor, 
respectându-se funcțiile primului sertăraș dis-
tribuitor.

 Maneta (2) se mută numai în direcție 
perpendiculară și dirijează sertărașul distribui-
tor din mijloc aferent bornelor de ieșire stânga 
ale sistemului hidraulic.
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Comanda regulatorului de forță / poziție a 
sistemului hidraulic

Comanda se realizează folosind maneta (1). 
Înainte de asta se stabilește tipul reglării - 
de forță, de poziție sau mixt. Mânerul (1) are 
următoarele poziții:

• “N” – punctul zero (poziție stabilă);

• “Ridicare” – poziție extremă exterioară 
(instabilă). Mențineți maneta cu o mână 
până la ridicarea instalației agricole la 
înălțimea necesară. După ce luați mâna de 
pe manetă, aceasta revine în poziția “zero”.

• “Treaptă comandă automată” (zonă de 
reglare viteze) – între pozițiile “Zero” și 
“Coborâre”. Începerea coborârii instalației 
agricole corespunde zonei inițiale de reglare 
(adâncimea minimă de lucru);

• “Coborâre” – poziția anterioară extremă 
(instabilă). Țineți maneta pană la coborârea 
instalației agricole la înălțimea necesară. 
După lăsarea manetei aceasta revine la 
capătul zonei de reglare.

OBSERVAȚIE: Dacă oricare din manetele 
distribuitorului este pusă în poziția “Ridicare” 
sau “Coborâre”, se întrerupe funcționarea 
regulatorului de forță în regim de reglare 
automată, ridicare și coborâre.

Comutatorul sistemului de reglare forță și 
de poziție (1)

Pentru a avea acces la commutator scoateți 
capacul de sub scaun. Comutatorul are 
următoarele poziții: 

• “N” – închis;

• “I” – reglare a forței;

• “II” – reglare de poziție;

Regulatorul vitezei de corecție (2)

Pentru reducerea vitezei de corecție a poziției 
instalației agricole, rotiți roata de mână (2) în 
direcția acelor de ceasornic până la întreru-
perea impulsurilor care se transmit la tractor 
după aplicarea corecției.

ATENȚIE!  Înainte de a pune maneta în poziția 
selectată, puneți dispozitivul posterior de ridi-
care în poziție extremă superioară.



44

Echipamente de comandă și instrumente de bord BELARUS seria 900

Comanda instalației hidraulice a dispoziti-
vului posterior de ridicare (Belarus 900.2 
/ 900.3 / 920.2 / 920.3 / 950.2 / 9520.3 / 
952.2 / 952.3 / 952.4)

Instalația hidraulică de ridicare de pe Belarus 
se dirijează prin două manete (1,2) amplasate 
pe tabloul de comandă din cabină sub mâna 
dreaptă a operatorului.

Maneta de reglare forță (1) se află mai aproape 
de operator și are următoarele poziții:

Extremă fronală – adâncimea maximă a arăturii 
(cifra 1 pe ecran);

Extremă posterioară – adâncimea minimă a 
arăturii (cifra 1 pe ecran);

Scara completă de reglare a adâncimii de 
prelucare a solului de la “1” la “9”.

Maneta de reglare a poziției (2) – are 
următoarele poziții: 

Extremă frontală – înălțimea minimă a 
instalației agricole deasupra solului (cifra 9 pe 
ecran);

Extremă posterioară – poziție pentru transport 
(cifra 1 pe ecran);

Limitarea nivelului maxim de ridicare a 
instalației agricole folosind maneta de reglare 
a poziției se face cu ajutorul limitatorului de 
reglare (3).

OBSERVAȚIE: Reglarea mixtă se face prin 
limitarea adâncimii arăturii cu maneta de 
reglare a poziției în regim de reglare a forței 
(1).

IMPORTANT! Dacă oricare din manetele de 
direcție a distribuitorului se află în poziția 
“Ridicare” sau “Coborâre”, se anulează au-
tomat comanda mecanismului de ridicare 
hiraulică folosind manetele (1,2).
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Comandă compresor

Maneta (1) are două poziții:

• “Compresorul este cuplat” – prin rotirea 
manetei astfel încât săgeata de pe manetă 
să fie direcționată invers față de mersul 
tractorului;

• “Compresorul este decuplat” – prin rotirea 
manetei cu 180° astfel încât sa fie direcționată 
în direcția de mers a tractorului.

Modificarea poziției volanului

Pentru modificarea poziției volanului pe 
înălțime: 

• Scoateți capacul (2);

• Deșurubați clema (1) preț de 3 ... 5 roații;

• Mutați volanul în poziția dorită;

• Strângeți clema (1) cu mâna și montați la loc 
capacul (2).

OBSERVAȚIE: Scala de reglare a volanului pe 
înălțime este de 100 mm. Coloana de direcție 
se poate mișca în 4 direcții diferite, între 25° și 
40° cu un interval de 5°. Pentru a înclina coloa-
na de direcție trageți spre Dvs. tija direcției (3).
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Comandă radiator cabină

Pentru pornirea radiatorului este necesar să 
respectați următoarele condiții:

1-După alimentarea sistemului de răcire, 
porniți motorul și lăsați-l să meargă la rotații 
medii pentru a încălzi apa până la tempera-
tura de +50°C ... 60°C, după care deschideți 
robinetul (1), măriți turația motorului și după 
1 ... 2 min., verificați circulația lichidului de 
răcire prin radiator, deschizând puțin dopul 
(5) robinetului de golire din partea dreaptă 
a cabinei. Radiatorul trebuie să înceapă să 
se încălzească. Astfel, scade nivelul lichidu-
lui de răcire în radiatorul sistemului de răcire 
a motorului.

2-Completați lichidul de răcire din radiato-
rul sistemului de răcire a motorului până la 
nivelul necesar (50 – 60 mm sub marginea 
superioară a gurii de umplere).

3-Porniți ventilatorul radiatorului de încălzire 
folosind comutatorul (3) și direcționați fluxul 
de aer cu ajutorul distribuitorului de aer (4).

4-Prin deschiderea clapetelor de reciculare (2) 
poate fi dirijat volumul de aer proaspăt care 
intră în cabină.

Pentru golirea lichidului de răcire din siste-
mul de încălzire sunt prevăzute dopuri de 
golire (5) în partea stângă și partea dreaptă a 
cabinei. După golirea lichidului de răcire este 
necesar să se facă aerisirea sistemului cu aer 
comprimat, se închide în prealabil robinetul 
de pe blocul motorului și se desfac dopurile. 
După aerisire montați la loc dopurile.

OBSERVAȚIE: Pentru ca sistemul să 
funcționeze vara în regim de ventilare, robi-
netul trebuie închis.
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Scaunul operatorului

Scaunul are un dispozitiv mecanic care constă 
din două arcuri spiralate pentru răsucire 
și un amortizor pe aer cu acționare dublă. 
Mecanismul de direcționare de tip ”foarfece“ 
asigură mișcarea sigură pe verticală. Scaunul 
se poate mișca în limită a 100 mm.

Scaunul are următoarele elemente de 
comandă:

1. Reglarea în funcție de greutatea op-
eratorului în limită a 50 – 120 kg cu indi-
carea poziției medii a mecanismului de 
suspendare. Rotiți maneta (1) în direcția 
acelor de ceasornic (cum te uiți din locul 
operatorului) pentru reglarea scaunului 
pentru greutate mare și invers.

2. Reglarea longitudinală în limită a ± 80 mm 
față de poziția medie. Ridicați maneta (2) 
până la limitator și mutați scaunul înainte 
sau înapoi într-o poziție comodă.

3. Reglarea unghiului de înclinare a spătarului 
în limita 5° - 25°. Ridicați maneta (3) până la 
limitator și lasați-o acolo. Spătarul se va fixa 
în această poziție.

Scaunul se poate regla pe înălțime în limită a 
± 30 mm prin mutarea manuala consecutivă a 
locului de amplasare pentru creșterea înălțimii. 
Pentru reducerea înălțimii scaunului, ridicați-l 
brusc până la maximum după care lasați-l în 
jos printr-o izbitură.
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Scaun Grammer (dacă este instalat)

IMPORTANT! Înainte de a începe lucrul cu 
tractorul reglați scaunul în cea mai comodă 
poziție pentru Dvs. Toate reglajele se fac stând 
pe scaun.

Scaunul este dotat cu suspensie mecanică 
mișcîndu-se în limită de 100 mm și amorti-
zoare hidraulice protejate de aparatoarea de 
cauciuc. Cotierele sunt reglabile in înălțime iar 
centurile de siguranță sunt standardizate.

Scaunul este echipat cu următoarele:

1. Înclinare în spate: pînă la 12.5° înainte și 5° 
înapoi.

2. Indicator de greutate.

3. Controlul greutății: de la 50 la 130 kg fară 
trepte.

4. Mișcare înainte/înapoi: cu o distanță de 150 
mm.

Reglarea înălțimii scaunului cu 60 mm este 
prevăzută în trei poziții. Pentru a seta înălțimea 
cerută, trageți scaunul în sus. Indicatorul click 
determină noua poziție. În cazul în care scaunul 
este tras la cea mai înaltă poziție, mecanismul 
de coborâre va funcționa și scaunul se va seta 
la cea mai joasă poziție.

OBSERVAȚIE: Nu curățați cu solvenți tapițeria 
scaunului. Folosiți doar apă caldă cu o canti-
tate mică de detergent.



49

Capitolul D. Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de utilizare BELARUS seria 900

Pregătirea tractorului pentru lucru

Atunci când pregătiți noul tractor pentru lucru 
efectuați următoarele operațiuni:

• Scoateți tocurile și flanșele de protecție 
montate pe motor.

• Montați robinetele de golire a radiatorului și 
blocului motor.

• Umpleți toate rezervoarele.

• Dezambalați toba de eșapament din cabina 
tractorului și montați-o pe colectorul de 
evacuare, a.î. secțiunea de ieșire a țevii de 
eșapament să fie direcționată pe sensul de 
mers a tractorului. Montați jugul de fixare la 
distanța de 8 ... 12 mm la capatul țevii to-
bei de eșapament. Rotiți piulițele jugului în 
dreptul 44 ... 56 Hz.

• Goliți depunerile din filtrele de curățire brută 
și fină și din rezervorul  de combustibil.

• Alimentați și agitați sistemul de alimentare 
cu combustibil pentru a scoate aerul din 
acesta;

• Verificați întinderea curelei ventilatorului;

• Verificați și reglați presiunea aerului în  cau-
ciucuri;

• Manipulați BA;

• Strângeți clema de fixare;

• Ungeți cu vaselină toate punctele care 
necesită lubrifiere;

• Verificați și, dacă este necesar, reglați 
convergența roților față.

ATENȚIE! Pentru a evita traumatismele înainte 
de pornirea motorului verificați dacă toate 
elementele de protecție se află la locul lor.

ATENȚIE! Pentru evitarea uzurii accentuate a 
pieselor motorului, nu este permisă pornirea 
cu remorca atașată a unui motor nou, nerodat.

Rodajul

Tractorul Dvs. va lucra în condiții de siguranță 
și timp îndelungat dacă se face un rodaj co-
rect și se efectuează toate etapele de service 
necesare la termenele recomandate. Pe durata 
rodajului de 30 de ore respectați următoarele:

1-Urmăriți permanent indicatorii instrumen-
telor de bord, funcționarea sistemului de 
lubrifiere, răcire și alimentare. Controlați 
nivelul de ulei și lichid în recipientele special 
destinate.

2-Verificați bara de tracțiune și strângeți ele-
mentele de legatură exterioare.

3-Efectuați rodajul tractorului prin lucrări 
ușoare de transport și în câmp (grăpare, cul-
tivare semănături, mărind treptat încărcătura 
pe diferite viteze.

4-Nu supraîncărcați motorul, nu permiteți 
afumarea și căderea circuitelor. Semnele 
supraîncărcării: căderea bruscă a rotațiilor, 
afumarea și funcționarea neregulata a mo-
torului după mărirea ritmului de alimentare 
cu combustibil.

5-Funcționarea tractorului la cea mai mică 
viteză cu încărcătura mică la rotații ridicate 
ale motorului duce la creșterea consumului 
de combustibil. Alegerea corectă a vitezei 
pentru fiecare condiție de lucru va econo-
misi combustibil și va reduce uzura moto-
rului.

6-Efectuați regulat verificarea tehnică la fiecare 
schimb în conformitate cu recomandările 
prezente în aceste instrucțiuni.

7-Efectuați verificarea tehnică după rodajul 
tractorului (vezi capitolul F).
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PORNIREA MOTORULUI

Pornirea în condiții normale:

Verificați nivelul de ulei din cutia de motor și 
nivelul lichidului de răcire din rezervor, nivelul 
combustibilului în rezervor.

IMPORTANT! Nu porniți  niciodata motorul 
cu sistemul de răcire golit.

IMPORTANT! Pornirea motorului și 
operațiunile de control al instrumentelor de 
bord se face numai din scaunul operatorului.

ATENȚIONARE: Niciodată nu lucrați pe trac-
tor în spații închise. Blocați tractorul cu frâna 
de mână (1);

1. Înfrânați tractorul cu frâna de staționare (1);

2. Puneți maneta schimbătorului de viteze (2) 
în poziția zero, iar maneta reductorului (9) în 
poziție extremă (posterioară sau frontală);

3. Puneți maneta (3) de cuplare a CF în poziția 
“decuplat”;

4. Apăsați butonul “masă” (4);

5. Puneți maneta de pompare combustibil (5) 
în poziția medie;

6. Apăsați pedala ambreiajului (6);

7. Rotiți cheia de contact(7) în poziția II (“Porni-
re”) și țineți-o așa până pornește motorul, 
fără a depăși 15 sec. Astfel, în blocul de 
lumini de control (8) se va aprinde un bec 
pentru controlul pornirii. După pornirea 
motorului lampa trebuie să se stingă. Dacă 
motorul nu a pornit se repetă operațiunea 
cel mai devreme după 30 - 40 sec.

IMPORTANT! Tractoarele Belarus 900.3/920.3
/950/950.2/950.3/952/952.2/952.3/952.4 sunt 
echipate cu motoare cu pompă turbo. Rotațiile 
rapide ale pompei turbo au nevoie de o lubri-
fiere sigură la pornirea motorului. De aceea, 
înainte de pornire să rotiți arborele cotit din 
cheia de contact pe durata a 10 sec. fără a-i da 
motorină, pentru a lubrifia rulmenții pompei 
turbo. Lăsați motorul să funcționeze în gol 2 ... 
3 min. înainte de a-l alimenta.

ATENȚIE! Daca starterul nu pornește, be-
cul de control al blocului de direcție clipește, 
iar frecvența turațiilor este scăzută (1,5 Hz), 
înseamnă ca maneta schimbătorului de viteze 
nu este în poziția zero sau s-a produs o 
ruptură în circuitul de blocare a pornirii. Daca 
becul clipește cu o frecvență ridicată (cca. 3 
Hz) înseamnă că există o defecțiune în rețeaua 
generatorului (clema “W”, sau “~”)

8. Lăsați pedala de ambreiaj (6). După pornirea 
motorului verificați dacă funcționează toate 
lămpile indicatoare și instrumentele de bord 
(temperatura lichidului de răcire, presiunea 
uleiului în motor, încărcarea BA).

Lăsați motorul să funcționeze la 1000 rotații/
min. până la stabilizarea presiunii uleiului în 
zona de lucru.

Pornirea la temeperaturi scăzute 
(max. +4°C)

IMPORTANT! Pentru a evita avarierea trans-
misiei de putere, nu pregătiți tractorul pentru 
pornirea motorului cu remorca atașată.

Motoarele de tractor seria 900 sunt prevăzute 
cu bujii de incandescență. Atunci când sunt 
puse în funcțiune bujiile devin incandescente 
și încălzesc aerul aspirat în fiecare cilindru de 
motor.

La temperaturi scăzute folosiți pentru cutia 
de motor, cutia de viteze și sistemul hidrau-
lic tipurile de ulei de iarnă în conformitate cu 
recomandările din aceste instrucțiuni.
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Mențineți bateriile complet încărcate.

Folosiți combustibil de iarnă curat, fără 
impurități și adaos de apă.

Pentru evitarea defecțiunilor curățați zilnic fil-
trul de motorină de impurități. 

ATENȚIE! Dacă tractorul este prevăzut cu 
preîncălzitor pentru decongelare motorină, 
folosiți “Instrucțiunile de exploatare” ediția 
anterioară.

 
Ordinea operațiunilor de pornire a moto-
rului la temperature scăzute:

• Închideți pompa de ulei a sistemului hi-
draulic pentru a reduce rezistența învârtirii 
arborelui cotit;

• Verificați nivelul de ulei pe fundul motorului 
și al lichidului de răcire din radiator;

• Blocați tractorul cu frâna de mână (1);

• Puneți maneta schimbătorului de viteze (2) 
în poziția “neutru”;

• Puneți maneta de direcție a CF (3) în poziția 
“Decuplat”;

• Apăsați butonul “masă”;

• Puneți maneta de direcție a alimentării cu 
motorină (5) în poziția medie;

• Apăsați pedala ambreiajului;

• Mențineți cheia în poziția “I” cel puțin 2 sec. 
În blocul luminilor de control se va aprinde 
becul de control al instalațiilor de înlesnire a 
pornirii, semnalizând aprinderea bujiilor de 
incandescență. Mențineți cheia în această 
poziție. Imediat ce becul de control va înce-
pe să clipească cu o frecvență de 1Hz, bujiile 
de incandescență și motorul sunt pregătite 
pentru pornire;

• Rotiți cheia de contact în poziția II și efectuați 
pornirea așa cum este descrisă mai sus 
pentru motorul în condiții normale. După 
pornirea motorului se va aprinde becul de 
control și se va opri semnalizarea sonoră.

Observație:

Sistemul asigură funcționarea bujiilor de 
incandescență timp de 3 minute după pornirea 
motorului (de aceea becul de control nu se va 
aprinde).

Atenție!

Dacă becul de control al bujiilor de 
incandescență arde intermitent, cu o frecvență 
de 2 Hz după pornirea și funcționarea moto-
rului timp de 3 min. aceasta înseamnă că bu-
jiile de incandescentă nu s-au decuplat după 
ce sistemul a lucrat un ciclu complet. Opriți 
motorul, apăsați butonul de decuplare “masă” 
și reparați defecțiunea. O cauză posibilă ar 
putea fi lipirea contactelor de la releul elec-
tromagnetic.

• Luați piciorul de pe pedala ambreiajului și 
încălziți bine motorul.

Instrucțiuni de utilizare BELARUS seria 900
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Deplasarea tractorului

ATENȚIE! Pentru a selecta viteza potrivită, 
folosiți schema schimbătorului cutiei de viteze.

Pentru a începe deplasarea efectuați 
următoarele operații:

• Apăsați la maximum pedala de ambreiaj;

• Selectați treapta potrivită de viteză;

• Rotiți maneta (1) în poziția stânga extremă 
și, prin mișcarea manetei înainte sau înapoi, 
alegeți treapta I sau II;

• Prin revenirea manetei în poziția zero, apoi 
în dreapta, selectați viteza potrivită și, rotind 
maneta (1) înainte sau înapoi, alegeți viteza 
de deplasare;

• Puneți maneta 2 în poziția extremă potrivită 
(înainte sau înapoi)*.

* Înainte - priză directă, înapoi - redu- 
cerea vitezei pentru tractoarele cu reduc-
tor și creșterea vitezei - pentru tractoarele cu 
multiplicator.

Decuplați frâna de staționare și, crescând ușor 
alimentarea cu motorină, lăsați ușor pedala de 
ambreiaj. După începerea deplasării măriți ali-
mentarea cu combustibil.

Evitați începerea deplasării cu sarcină mare de 
tracțiune (de exemplu, plugul înfipt în sol).

ATENȚIE! Întodeauna apăsați pedala de am-
breiaj înainte de cuplarea treptei și a vitezei 
din cutia de viteze. Nu țineți piciorul pe pedala 
de ambreiaj atunci când lucrați cu tractorul, 
pentru că aceasta provoacă patinarea am-
breiajului, supraîncălzirea și defectarea aces-
tuia.

Oprirea tractorului

Pentru oprirea tractorului:

• Reduceți frecvența rotațiilor arborelui cotit al 
motorului;

• Apăsați pedala de ambreiaj;

• Puneți schimbătorul de viteză în poziția zero;

• Opriți tractorul cu ajutorul frânelor de lucru;

• Cuplați frâna de mână.

IMPORTANT: Pentru oprirea tractorului în 
situații de avarie apăsați concomitent pedalele 
de ambreiaj și cea pentru blocarea frânelor de 
lucru.

Oprirea motorului

IMPORTANT! Înainte de a opri motorul 
coborâți pe sol instalația agricolă, lăsați moto-
rul să funcționeze încă 1 ... 2 min. cu 1000 rot./
min. Aceasta va face ca temperatura motoru-
lui să scadă.

Pentru oprirea motorului efectuați următoarele 
operațiuni:

• Puneți maneta de alimentare manuală cu 
combustibil în poziția de alimentare minimă 
(maximum în spate);

• Decuplați CF și puneți toate manetele dis-
tribuitorului în poziția zero;

• Coborâți pe sol instalația agricolă;

• Trageți spre Dvs. mânerul cablului pentru 
oprire a motorului pentru oprirea completă 
a acestuia;

• Decuplați butonul “masă” pentru evitarea 
descărcării BA.
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Comanda direcției

IMPORTANT! Tractoarele sunt prevăzute cu 
comandă hidraulică a direcției. Dacă motorul 
este oprit, pompa nu alimentează sistemul și 
acesta trece automat pe regim manual, care 
are nevoie de putere mai mare pe volan pen-
tru a efectua manevrele de întoarcere a trac-
torului.

Schimbarea transmisiei cu reductor- 
inversor (dacă este montat)

Comutarea CV și a reductor-inversorului se va 
face în conformitate cu schema de comutare.

Dacă folosiți tractorul în regim de “suveică”, 
manevrând maneta (2) se poate schimba 
rapid direcția de deplasare a tractorului fără 
a recurge la maneta (1) schimbătorului de 
viteze.

Maneta (2) de direcție a inversor-reductorului 
este amplasată sub coloana de direcție (spre 
deosebire maneta reductorului, acesta se 
arcuiește înspre stânga) și are două poziții:

• “Revers decuplat” – poziție frontală extremă;

• “Revers cuplat” – poziție posterioară extremă.

IMPORTANT! Atunci când schimbați direcția 
este necesar să apăsați pedala de ambreiaj și 
să opriți tractorul.

OBSERVAȚIE: La cuplarea reductorului- 
inversor și punerea schimbătorului de viteză 
(1) în pozițiile 1-R și II-R tractorul se va de-
plasa înainte.
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Funcționarea tractorului prevăzut cu re-
ductor de viteză (la comandă)

1. Puneți schimbătorul de viteze (4) în poziția 
zero, iar maneta (1) reductorului - în poziția 
extremă frontală sau extremă posterioară.

2. Puneți elementele direcției reductorului de 
viteză în felul următor:

• Schimbătorul de viteză (2) în poziția 
“Cuplat”;

• Maneta pentru treptele de viteză (3) în 
poziția zero (N).

Pentru a începe deplasarea tractorului:

1. Rotații minime la mersul în gol al tractorului.

2. Apăsați pedala de ambreiaj.

3. Scoateți maneta reductorului de viteză din 
poziția “Cuplat” și puneți-o în poziția zero.

4. Selectați viteza necesară pentru reductorul 
de viteză.

5. Stabiliți treapta necesară pentru reductorul 
de viteză.

ATENȚIE! Se interzice trecerea de la viteza 2 
treapta II pentru reductorul de viteză la viteza 
2 marșarier.

6. Stabiliți viteza necesară în treapta I.

7. Luați ușor piciorul de pe pedala de am-
breiaj. Dacă este necesar creșteți nivelul de 
alimentare cu combustibil.

8. Reglați viteza tractorului prin schimbarea 
nivelului de alimentare cu combustibil.

Schimbarea vitezelor reductorului

1. Rotații minime la mersul în gol al motorului.

2. Apăsați pedala de ambreiaj;

3. Așteptați 3 ... 5 sec. după care puneți 
schimbătorul de viteze în poziția zero.

4. Cuplați viteza necesară pentru reductorul 
de viteză.

5. Cuplați viteza 1 din cutia de viteze.

6. Luați ușor piciorul de pe pedala de ambreiaj.

7. Reglați viteza de deplasare prin dirijare 
manuală sau cu piciorul al nivelului de ali-
mentare cu combustibil.

Oprirea tractorului:

1.  Rotații minime la mersul în gol al tractoru-
lui.

2. Apăsați pedala de ambreiaj;

3. Așteptați 3 ... 5 sec., după care puneți 
schimbătorul de viteze în poziția zero.

4. Opriți tractorul cu frâna de lucru. Trageți 
frana de motor.
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Instalația hidraulică

Sistemul hidraulic de direcție a mecanismului 
de suspendare posterioară este prevăzut cu un 
regulator de forță*, care asigură funcționarea 
sistemului în următoarele regimuri:

• Reglare de forță;

• Reglare de poziție;

• Reglare mixtă;

• Reglarea înălțimii.

* Tractoarele Belarus cu indicativul “.2” sunt 
echipate cu sistem hidraulic pentru dispoziti-
vul hidraulic de ridicare și nu au regulator de 
forță.

Reglarea de forță și poziție

Reglarea de forță/de poziție conferă sistemu-
lui o sensibilitate la modificările condițiilor de 
lucru.

Folosirea eficientă a acestor regimuri depinde 
de agregate și condițiile agrotehnice.

Reglarea de poziție

Realizează un control precis al poziției de 
deasupra solului a instalației legate la tractor, 
atât stropitori, cât și mașini de nivelat terenul. 
Reglarea de poziție se poate aplica și în cazul 
mașinilor care prelucrează solul, al plugurilor 
semi-suspendate cu cilindri.

Totuși, acest tip de reglare nu se recomandă 
a fi folosită pe terenurile accidentate, când se 
cuplează la tractor instalații agricole și mașini 
de prelucrat solul.

Cric hidraulic (dacă este instalat)

Dispozitivul hidraulic de ridicare prevăzut 
cu cric hidraulic asigură funcționarea în 
următoarele cazuri:

• Ridicarea mecanismului posterior de sus- 
pendare și coborârea sub acțiunea propriei 
greutăți;

• Reglare de poziție;

• Reglare de forță;

• Reglare combinată (reglarea adâncimii de 
prelucrare a solului cu limitarea adâncimii 
maxime folosind reglajul de poziție).

Reglajul de forță

Este regimul de lucru cel mai potrivit 
pentru instalațiile agricole suspendate sau 
semi-suspendate, ale căror sisteme de lu-
cru se afundă în sol. Sistemul este sensibil 
la modificările forței de tracțiune (produsă 
de schimbările de rezistență a solului sau de 
adâncime a prelucrării solului) prin tija centrală 
a mecanismului de ridicare. Sistemul hidrau-
lic se adaptează acestor schimbări ridicînd 
sau coborând instalațiile agricole, pentru a 
menține la un nivel constant forța de tracțiune 
corespunzătoare. Sistemul se adaptează la 
forța de comprimare și de tracțiune din tija 
centrală, deci este un sistem acționat dublu.

Reglaj combinat (la comandă) **

Se recomandă pentru a asigura o adâncime 
superioară uniform în prelucrarea solului, care 
prezintă variații mari ca și consistență.

** Standard - pentru tractoarele cu cic hidrau-
lic.

Reglaj pe înălțime

În cazul în care reglajul de forță sau com-
binat nu asigură o calitate satisfăcătoare a 
prelucrării solului în conformitate cu cerințele 
agrotehnice, la lucrările de arătură a solurilor 
cu consistență și rezistentă puternic variabile 
și suprafață accidentată se recomandă apli-
carea unei metode de reglare pe înălțime (fo-
losirea instalațiilor agricole prevăzute numai 
cu roți de sprijin).
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AGREGARE

Mecanismul de lucru pentru cuplarea la 
tractor a instalațiilor agricole (pentru trac-
toarele cu regulator de forță).

Instalație de suspendare posterioară  -  
pentru cuplarea instalațiilor agricole semi sus-
pendate și suspendate – pluguri, semănători, 
cultivatoare, stropitori.

Instalație de tracțiune și cuplare (bară 
transversală) TSU-1J – pentru lucrări cu 
mașini remorcate, combine de recoltare cartofi 
și altele (cu excepția remorcilor cu o singură 
osie) cu o viteză de max. 15 km/h.

ATENȚIE! Se interzice categoric folosirea 
TSU -1J la transport.

Instalație de tracțiune și cuplare (cric hi-
draulic) TSU-2 – pentru lucrări cu remorci cu 
o singură osie, precum și cu alt tip de agre-
gate.

Instalație de tracțiune și cuplare TUS-1M - 
pentru lucrări cu agregate grele.

Instalație de tracțiune și cuplate TSU-3K 
(remorcă cu cuplă automată) - pentru lucrări 
cu agregate cu două osii.
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Dispozitiv hidraulic de ridicare (DHR cu 
regulator de forță)

Dispozitivul hidraulic de ridicare de catego-
ria II asigură cuplarea la tractor a instalațiilor 
agricole suspendate și semi-suspendate și 
a mașinilor având următoarele elemente de 
legătură:

• Lungimea osiei cu dispozitiv de suspensie de 
tip “L” (distanță între articulațiile “A” și “B”) 
este de 870 mm.

• Înălțimea barei mașinii este de 460 mm; 510 
mm;

• Diametrul știfturilor de legătură cu coloanele 
barelor inferioare (1) este de 28,7 mm.

• Diametrul știfturilor pentru cuplarea cu bara 
superioară (2) este de 25 mm.

ATENȚIE! Înainte de a cupla instalația citiți cu 
atenție acest capitol.

Barele inferioare sunt formate din două părți:

• Partea frontală sau bara însăși;

• Capătul posterior cu articulație sferică.

Lungimea standard a barelor inferioare este 
de 885 mm. Pentru mărirea lungimii dis-
pozitivului de suspensie montați capetele 
de bară cu articulațiile frontale îndoite 
(Ø70-4605050-01/055-01).

Pentru mărirea tonajului dispozitivului de sus-
pensie înlocuiți captele posterioare ale barelor 
(cu o lungime de 400 mm) cu capetele de bară 
cu o distanță între axul articulației și orificiul 
frontal de 320 mm (H50-4605040A2/045 A2). 
Lungimea totală a barei inferioare va fi de 805 
mm.

ATENȚIE! La o lungime a barei de 805 mm 
tonajul dispozitivului de suspensie crește cu 
până la 10% la o reducere concomitentă cu 
10% a înălțimii de ridicare. Aceeași creștere 
a tonajului se poate obține prin montarea 
unei contrafișe (1) pe punctele suplimentare 
(înălțimea de ridicare se reduce și ea cu 10%).
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Pentru a crește distanța minima la sol în timpul 
lucrărilor efectuate pentru culturile cu tulpini 
înalte montați captele frontale ale brațelor 
inferioare pe osiile suplimentare ale dispozi-
tivului de suspensie, osii situate cu 110 mm 
mai sus față de axul barelor inferioare. Pentru 
a imita transversal profilul câmpului când se 
lucrează cu instalații agricole de lățime mare 
cuplați contraflanșa (1) la barele inferioare (2) 
prin șanțurile longitudinale.

IMPORTANT! Canelurile furcii contrafișei 
trebuie să se afle în spatele orificiului pentru 
evitarea avarierii contrafișei.

Bara superioară și contrafișele

Lungimea barei superioare se reglează în 
limita a 500 … 740 mm. Lungimea contrafișei 
din dreapta (de reglare) se poate regla în 
limita a 425 … 520 mm prin rotirea mânerului 
(1). În situația expedierii din fabrică lungimea 
contrafișei dreapta este stabilită la valorea 
standard de 475 mm. Lungimea contrafișei 
din stânga în cazul expedierii tractorului din 
fabrică este stabilită la valoarea standard 
de 475 mm. În procesul de exploatare este 
prevăzută modificarea lungimii contrafișei 
din stânga în limita a 395 – 510 mm în funcție 
de dotările tractorului și tipul de agregate și 
instalații.

IMPORTANT! Reglarea instalației pe plan 
transversal se face numai cu contrafișa din 
dreapta.

În funcție de adâncimea arăturii și tipul de sol 
tija superioară se pune în una din urmatoarele 
trei poziții*:

I – soluri ușoare și adâncime mică a arăturii cu 
reglaj de forță;

II – soluri medii și adâncimea medie a arăturii 
cu reglaj de forță;

III – soluri grele cu o adâncime mare a arăturii, 
cu reglaj de poziție sau fără utilizarea reglaju-
lui de forță.

* Pentru tractoarele prevăzute cu DHR cu cric hidraulic, 
tija superioară se fixează într-o singură poziție.
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Dispozitivul posterior de ridicare al tractoarelor prevăzute cu cric hidraulic

Instalații: suspendate (pluguri, cultivatoare, semănători, freze), semi-suspendate (pluguri, agre-
gate de prelucrare a solului, semănători, combine de recoltare cartofi).

Tije inferioare Telescopice, dintr-o singură bucată 
- la comandă

Lungime tije inferioare, mm:
telescopice

dintr-o singură bucată *
805, 885, 985
885

Lățime articulații tije, mm:
superioară (b1)

inferioară** (b2)
51
38 sau 45

Diametrul nominal al elementelor de cuplare, mm:
bolțul tijei superioare **

articulațiile tijei inferioare (d2)
22 sau25
28

Distanța de la capătul CF la axul dispozitivului de 
suspendare 595
Tonaj, kN (kgf):

pe osia dispozitivului de suspendare
pe lungimea de 610 mm

43 (4300)
27 (2700)

Încărcare verticală pe TSUm kN (kgf) 20 (2000)
Unghiul de viraj al mașinii în raport cu tractorul, grade ±60

* La comandă - tije cu instalații care se cuplează rapid (ICR)
** (ICR) Este necesar să îl conveniți când achiziționați tractorul.
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Instalația de tracțiune și cuplare (TSU) pentru tractoarele prevăzute cu cric hidraulic

TSU-IJ-01 (dublă traversă)

TSU-1* (traversă obișnuită)

Instalații: semi-suspendate (pluguri, mașini de plantat cartofi, combine de recoltare cartofi, 
mașini pentru strângerea legumelor) și semi-remorcate (cositori, prese de colectare, mașini de 
strâns frunzele de sfeclă, cartofi).

TSU – 1J-01 (traversă dublă) În dotare cu tijele telescopice - la cerere
TSU – 1 (traversă obișnuită) Cu tije dintr-o singură bucată sau telescopice pe 

osia dispozitivului de suspendare - la comandă
Lungimea capătului din față al tijelor 
telescopice

mm 570

Distanța de la capătul CF la osia bolțului 
de cuplare

mm 410, 490, 595*

Dimensiunea bolțului de cuplare mm 030 (0 30)
Încărcarea verticală pe TSU kN (kg f) 12 (1200) 

6,5* (650)*
Unghiul de viraj al mașinii în raport cu 
tractorul

grade ±65 (±80)

* Indicatorii sunt ilustrați pentru TSU-1.
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D 15 TSU cu ascensor pentru tractoarele prevăzute cu cric hidraulic

1. TSU-2V (furcă)

Instalații: semi-remorcate (semi-remorci, mașini pentru introducerea îngrășămintelor) și re-
morci (grape cu discuri, agregate pentru prelucrarea solului, dezmiriștitoare, cuplaje pentru 
grape, cultivatoare, semănători).

Dispozitiv de remorcare Furcă rotativă cu posibilitatea deplasării 
pe verticală

Distanța de la furcă la suprafața de sprijin pentru 
masinile fără CF, mm

403.. .858 (91 8*) în trepte de peste 65 
mm

Poziția furcii pentru instalațiile prevăzute cu CF Extrem inferior sau extrem superior, in-
clusiv cu schimbarea acesteia

Diametrul bolțului de cuplare, mm 40
Distanța de la capătul CF la osia de bolțului de 
cuplare, mm

160 sau 110

Încărcare verticală pe TSU, kN (kgf) 20 (2000)
Unghiul de viraj al mașinii în raport cu tractorul, 
grade

±65

* cu schimbarea furcii
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1. TSU-3V (furcă)

Instalații: remorci (remorci de tip automobil cu două osii) și semi-remorci (aceleași, ca și în ca-
zul TSU-1J-01).

Dispozitiv de remorcare Furcă rotativă cu posibilitatea deplasării 
pe verticală

Distanța de la furcă la suprafața de sprijin pentru 
masinile fără CF, mm

288 – 808 (962*) în trepte de peste 65 
mm

Poziția furcii pentru instalațiile prevăzute cu CF Extrem inferior sau extrem superior, in-
clusiv cu schimbarea acesteia

Diametrul bolțului de cuplare, mm 40
Distanța de la capătul CF la osia de bolțului de 
cuplare, mm

400

Încărcare verticală pe TSU, kN (kgf) 12 (1200)
Unghiul de viraj al mașinii în raport cu tractorul, 
grade

±55 (remorci), ±85 (masini agricole)

* cu schimbarea furcii
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D17.3. TSU – 1M (balansoar)

Instalații: de remorcare grele cu acțiune activă asupra elementelor de lucru.

Dispozitiv de remorcare Furcă cu posibilitatea modificării poziției 
în funcție de capătul CF

Distanța de la furcă la suprafața de sprijin, mm 402 (297*)
Distanța de la capătul CF la osia de bolțuri de 
cuplare, mm

400 sau 500

Diametrul bolțului de cuplare, mm 30
Încarcare verticală pe TSU, kN (kgf) 12 (1200)
Unghiul de viraj al mașinii în raport cu tractorul, 
grade

±85

* cu schimbarea tijei



64

Instrucțiuni de utilizare BELARUS seria 900

Suspendarea instalațiilor pe tractor

1. Înainte de a suspenda instalațiile pe tractor 
verificați dacă perimetrul de suspendare a 
instalației este liber.

2. Folosind maneta regulatorului de forță co-
borâti dispozitivul de suspendare, așezați 
tractorul cu spatele și cuplați instalația la 
tijele inferioare. Strângeți bolțurile. Opriți 
motorul.

3. Lungiți sau scurtați tija superioară (1) și 
cuplați articulația sferică a tijei la instalație. 
Strângeți bolțul.

4. Dacă este necesar reglați tija superioară la 
lungimea dispozitivului de suspendare (osi-
ile superioare).

5. Dacă este necesar reglați unghiul de în-
clinare transversal al instalației folosind 
contrafișa din dreapta (2). Pentru a mări 
lungimea contrafișei rotiți maneta (3) în 
sensul acelor de ceasornic și invers.

6. Înainte de a trece la lucru verificați dacă:

-părțile componente ale tractorului nu se 
găsesc în apropierea elementelor instalației 
agricole;

-tija centrală nu atinge carcasa CF atunci 
când instalația agricolă se află în poziție 
inferioară;

-dispozitivul cardanic al CF nu este extrem 
de lung cu unghiuri mari ale contrafișei;

-carcasa CF nu a atins carcasa dispozitivului 
cardanic al instalației agricole.

7. Ridicați încet instalația și verificați existența 
unor spații mai mari de 100 mm între trac-
tor și instalația agricolă aflată în poziția 
suspendată.

8. Verificați dacă tijele inferioare se balansează 
în lateral, și, dacă este necesar, reglați-o cu 
ajutorul tirantului.

De asemenea, suspendarea instalațiilor pe 
tractor se face cu cuplă automată SA-1, care 
se cuplează în 3 puncte la dispozitivul de sus-
pendare al tractorului (două articulații poste-
rioare ale tijelor longitudinale și o articulație 
posterioară a tijei centrale).

Pentru prevenirea decuplării neașteptate a 
instalației de pe tractor fixați cu un splint cu 
arcuri scoaba închizătorii cuplei automate.
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Tiranți telescopici (A)

Tiranții se folosesc pentru limitarea balansării 
laterale a tijelor inferioare ale dispozitivu-
lui de suspendare atât în pozițiile destinate 
transportului, cât și în cele destinate lucrului. 
Acestea sunt absolut necesare în lucrările 
efectuate în pantă, în apropierea gropilor, 
pereților, ș.a.m.d.

Capătul din spate al tirantului se cuplează la 
tija inferioară, iar capătul frontal - la consolă, 
în una din cele patru poziții, în funcție de tipul 
lucrării:

• Poziția 1. Tiranții elimină balansarea laterală 
a instalației în timpul transportului.

• Poziția 2. Tiranții elimină balansarea laterală 
a instalației atât în timpul transportului, 
cât și în timpul execuției lucrărilor.

IMPORTANT! Pozițiile 3 și 4 se folosesc 
numai când pe tijele inferioare se montează 
osii suplimentare.

Blocarea parțială (pentru arătură)

• Poziția 3. Tiranții elimină balansarea laterală 
a instalației în timpul transportului.

• Poziția 4. Tiranții elimină balansarea laterală 
a instalației atât în timpul transportului, 
cât și în timpul execuției lucrărilor.

ATENȚIE! Tiranții trebuie montați numai pe 
găurile secundare de jos ale consolelor (poziția 
2), pentru evitarea ruperii tiranților.
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Blocarea parțială a tiranților telescopici

Pentru a asigura deplasarea laterală necesară 
instalației, ca de exemplu a plugului, 
pentru efectuarea lucrărilor reglați tiranții în 
felul următor:

• Învârtind șurubul (2), puneți maneta (3) la 
mijlocul ieșiturii “B”;

• Scoateți cuiul osiei (5) din tirant;

• Cuplați instalația la tijele inferioare (7) și 
ridicați-o puțin până când se desprinde de 
pe sol;

• Unind orificiile din țeava inferioară (4) cu 
șanțul țevii exterioare (6), puneți cuiul osiei 
(5) pe mijlocul șanțului.

IMPORTANT! Așezați cuiul osiei (5) astfel 
încât să vină pe mijlocul șanțului sau cu de-
plasarea minimă înspre tractor. În caz contrar 
pot fi avariați tiranții.

Înainte de efectuarea lucrărilor de transport 
ridicați instalația și verificați balansarea laterală 
a acesteia care nu trebuie să depășească 20 
mm în fiecare parte. Dacă este necesar, reglați 
nivelul de balansare prin rotirea șurubului (2).

Blocarea totală a tiranților

Pentru blocarea totală a instalațiilor, de exem-
plu, cultivatoare sau remorci, reglați în poziția 
de lucru tiranții la fel ca în cazul blocării 
parțiale, cu excepția ultimei operații în care 
gaura țevii interioare (4) se îmbină cu orificiul 
țevii exterioare (6) și se pune în găurile cuiului 
de osie (5).

Blocarea totală pentru lucrările de transport 
(cu instalația ridicată) se face prin înșurubarea 
la maximum a șurubului (2) în țeavă (4).
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Tiranții interiori (2) *

Se folosesc pentru limitarea balansării laterale 
a instalațiilor în lucrările de transport și cele 
de câmp.

OBSERVAȚIE: tiranții telescopici se montează 
numai din exterior.

Blocarea parțială (pentru arătură)

Reglajele instalațiilor pentru efectuarea 
lucrărilor se fac respectând următoarea suc-
cesiune:

• Rotiți la maximum șuruburile de reglare (1) 
în suporți;

• Ridicați puțin instalația astfel încât elemen-
tele sale să nu atingă solul;

• Reglați lungimea contrafișei din dreapta la 
adâncimea posterioară de lucru (în cazul în 
care lucrați cu plugul);

• Prin rotirea tijelor (2) reglați lungimea 
lanțurilor limitatoare care asigură mutarea 
instalației pe suprafața orizontală câte 125 
mm pe fiecare parte de la poziția medie 
sau în conformitate cu instrucțiunile de ex-
ploatare a instalației.

Atunci când montați instalația pentru lucrări 
de transport scoateți șuruburile pentru blo-
carea parțială a acesteia (1). Se admite ca 
balansarea instalației să nu depăsească 20 mm 
în ambele părți.

Blocarea totală (pentru cultivatoare, 
însămânțări)

Se face în felul următor:

• Înșurubați complet șuruburile de reglare (1);

• Scurtați tiranții (2) cât mai mult posibil.

IMPORTANT! Atunci când modificați 
lungimea contrafișei nu uitați să reglați din 
nou tiranții.

* Nu se folosesc pentru tractoarele prevăzute cu cric 
hidraulic.
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Tiranții exterior de remorcare (2)

Blocare parțială

Mutarea pe orizontală a instalației în poziție 
de lucru se face prin legarea lanțurilor limi-
tatoare de găurile inferioare ale suporturilor 
(1) și prin reglarea lungimii lanțurilor cu aju-
torul tijelor (2) pentru a obține o balansare 
a instalațiilor pe fiecare parte de minim 125 
mm sau în conformitate cu instrucțiunile de 
exploatare a instalației.

ATENȚIE! Păstrați obligatoriu balansarea 
instalației la nivelul de minimum 125 mm, 
pentru evitarea ruperii lanțurilor în timpul 
efectuării manevrei de ridicare în poziția pen-
tru lucrările de transport.

Atunci când montați instalația în poziția de 
transport trageți lanțurile cu ajutorul tiranților 
(2). Se admite o balansare a instalației de 
maximum 20 mm în ambele părți.

Blocarea totală

Pentru blocarea totală a instalației în poziția 
de lucru legați lanțurile limitatoare (2) de gau-
ra secundară din josul coloanei (1) și reduceți 
la maximum lungimea lanțurilor (2).

În poziția pentru transport blocarea se face 
automat.
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Osiile suplimentare ale suspensiei de pe 
tijele inferioare ale mecanismului de 
suspendare

În execuția lucrărilor pentru culturile cu tulpi-
ni înalte tijele inferioare (3) se montează pe 
osiile suplimentare ale suspensiei. În acest caz, 
pentru a nu bloca total instalația în poziție de 
lucru lanțurile limitatoare (2) se leagă în al 
treilea orificiu din josul coloanei (1), iar pentru 
blocarea totală – în al patrulea orificiu.

În poziția de transport blocarea se face 
automat.

Dispozitivul de  tracțiune și cuplare TSU-1J 
* (bară) (4)

Instalația de tracțiune și cuplare se folosește 
pentru cuplarea instalațiilor care funcționează 
la viteze de peste 15 km/h. Tractoarele sunt 
prevăzute din fabrică cu o bară montată așa 
cum este ilustrat în desen I. Pentru a trece din 
poziția de transport (I) în cea de lucru (II) se 
execută următoarele operații:

1. Desfaceți și scoateți ochiul de prindere (3), 
scoateți bara (4).

2. Desfaceți și scoateți bolțul (2), scoateți ca-
petele posterioare ale tijelor inferioare (5).

3. Montați bara (4) pe capetele frontale ale 
tijelor inferioare (1), fixați-o cu ajutorul 
ochiului de prindere (3) al lanțurilor limita-
toare, al bolțurilor (2) și al splinturilor (vezi 
desen II).

Prin montarea exterioară sau interioară a 
lanțurilor limitatoare se asigură blocarea 
totală a dispozitivului de tracțiune și cuplare. 
La montarea dispozitivului de tracțiune și cu-
plare cu tije telescopice legați-le de a doua 
gaură în josul coloanei și obțineți astfel blo-
carea totală.

ATENȚIE! Se interzice folosirea furcii dispozi-
tivului de tracțiune și cuplare pentru lucrul cu 
remorci la o viteză de peste 15km/h.

* Nu se folosește pentru tractoarele prevăzute cu cric 
hidraulic

IMPORTANT! Verificați dacă balansarea 
laterală a dispozitivului de tracțiune și cuplare 
este blocată cu ajutorul reglajului tijelor inte-
rioare sau exterioare.
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Încărcături frontale (1) și (5)

Atunci când se execută lucrări cu instalații 
suspendate grele, pentru menținerea unei 
manevrabilități normale a tractorului în 
condiții de descărcare semnificativă a axei 
frontale montați încărcături suplimentare (1) 
(10 buc. a câte 20 kg fiecare) sau încărcături 
(5) (10 buc. a câte 45 kg fiecare). Încărcăturile 
(1) se montează pe coloana specială (2) care 
se fixează pe bara din față a tractorului și se 
strâng cu o strună (4) și o piuliță (3).

Limitator pentru reglajul nivelului de 
ridicare a instalației (2)*

Limitarea vitezei de tragere a tijei cilindru-
lui posterior al dispozitivului de ridicare 
(înălțimea  de ridicare a instalației agricole) se 
face utilizând un limitator de reglaj (2), efec-
tuând următoarele operații:

• Slăbiți piulița-fluture  (4);

• Mutați limitatorul de reglaj (2) de-a lun-
gul tijei cilindrului (3) în poziția potrivită 
și trageți cu mâna piulița-fluture (4). Prin 
ridicarea instalației la înălțimea necesară 
limitatorul (2) va mișca tija supapei hi-
dromecanice (1) și va bloca cavitatea cilin-
drului.

ATENȚIE! Pentru evitarea distrugerii cabinei 
din cauza componentelor instalației suspen-
date reglați lungimile contrafișelor din stânga 
și dreapta conform recomandărilor.

* se folosește numai pentru tractoarele cu cilindru 
autonom de forță (cu regulator de forță).
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Dispozitivul de tracțiune și cuplare 
TSU-3K* (remorcă cu cuplă automată)

ATENȚIE!

1. Nu încercați niciodată să folosiți remorca 
pentru lucrări cu dispozitive de remorcare 
cu o singură osie.

2. Totdeauna folosiți pentru remorcare lanțuri 
de siguranță.

3. Nu folosiți niciodată dispozitivul posterior 
de ridicare de pe tractor pentru montarea 
remorcii.

Remorca se leagă la tractor cu ajutorul a două 
bolțuri.

Tractorul se echipează din fabrică cu remorcă, 
fixată numai prin bolțul superior (poziția 
pentru transport). Pentru a pune remorca în 
poziție de lucru efectuați următoarele operații:

• Ridicați ușor instalația și scoateți bolțul (1);

• Introduceți tija superioară (2) în gaura de 
sus a cercelului de tracțiune;

• Menținând instalația în poziție ridicată, 
scoateți bolțul inferior;

• Coborâți instalația; introduceți coloana în 
gaură și cercelul de tracțiune și introduceți 
bolțul inferior.

Dispozitivul de remorcare va fi montat în două 
poziții:

• Inferioară – când se folosește tractorul 
cu remorci care nu necesită folosirea tijei 
posterioare a CF;

• Superioară – când se folosește tractorul cu 
remorci care necesită dispozitivul montat 
pe tija posterioară a CF (în acest caz rotiți 
cu 180° dispozitivul de remorcare).

La cuplarea tractorului cu remorca clema de 
prindere (4) va fi cea care va direcționa bucla 
bielei remorcii.

Pentru a cupla remorca, dați tractorul în 
marșarier. Ca rezultat bucla bielei apasă și 
fixează bolțul (5) și intră în gura cârligului. 
Se produce cuplarea automata. Pentru decu-
plarea remorcii trageți maneta (3) și scoateți 
bucla bielei din cârlig.

* Nu se folosește pentru tractoarele prevăzute cu cic 
hidraulic
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Mecanismul de fixare a dispozitivului de 
suspendare în poziție de transport*

Mecanismul de fixare (2) este destinat pentru 
fixarea ataşamentelor montate în poziţia de 
transport pentru a împiedica scăderea instru-
mentelor montate.

Aplicarea acestui mecanism asigură blocarea 
mecanică a manetei rotative (3) montate pe 
axul rotativ (5), şi, respectiv, ridicarea pârghi-
ilor accesoriilor montate (4) pe acelaşi ax.

Pentru a fixa suspendarea, ridicati-o la poziția 
cea mai de sus și apoi rotiți mânerul (1) spre 
stânga până la maxim.

Pentru a decuple mecanismul de fixare, plasați 
mânerul guvernatorului de alimentare în 
poziția “ridicare” pentru a elibera mecanismul 
de fixare de sarcină și apoi rotiți mânerul (1) 
spre dreapta până la maxim.

* Se folosește numai pentru tractoarele cu cilindru 
autonom de forță (cu regulator de forță).

Comanda sistemului hidraulic și a dispozi-
tivului de suspendare al tractorului fără 
regulator de forță

Pe tractoarele fără regulator de forță coman-
da dispozitivului de suspendare se face din 
maneta extremă dreapta a distribuitorului.

Atunci când lucrați cu instalația suspendată 
folosiți maneta numai în poziția “ridicare” sau 
“plutire”.

Se interzice punerea manetei în poziția 
“coborâre” atunci când folosiți instalații sus-
pendate de prelucrare a solului!

Folosiți poziția “coborâre” numai când dirijați 
cilindri montați pe instalație și destinați regla-
jului pozițiilor instalațiilor de lucru (rabatoare, 
brăzdare, nedere) pentru recoltat, semănat. 
Dacă după ce cilindrul s-a oprit din funcțiune 
maneta distribuitorului nu revine automat în 
poziția zero, acționați-o manual. Și invers, în 
cazul revenirii premature a manetei, țineți-o 
cu mâna până la efectuarea completă a ma-
nevrei.

Comanda sistemului hidraulic și a dispozi-
tivului de suspendare al tractorului cu 
regulator de forță (de poziție)

Reglajul forței

Folosirea metodei de reglare a forței asigură 
cea mai mare creștere a productivității în ca-
zul manevrelor agricole care necesită multă 
energie: arat, grăpat în profunzime, cultivare, 
folosind agregate cu instalații agricole sus-
pendate.

Pentru arătura cu pluguri PN3-35B, PLN-3-35 
roata de sprijin a plugului se ridică în poziția 
cea mai înaltă.

În execuția arăturii la mică adâncime (max. 
20-23 cm) în condițiile în care densitatea solu-
lui pe lungimea parcelei de lucru se modifică 
în limita unor valori semnificative (nisip-argilă) 
coborâți roata de sprijin a plugului pentru a 
limita adâncimea maximă în zonele cu densi-
tate mică a solului.

În cazul lucrărilor compacte de cultivare 
a solului și grăpare în profunzime, pentru 
instalații agricole ale tractorului care au două 
roți de sprijin în planul de măsurare a lățimii 
clemei de prindere acestea se montează în 
poziția necesară pe înălțime pentru a exclude 
dereglările transversale ale instalației agricole, 
sarcinile inegale de pe componentele de lucru 
poziționate extrem (în stânga și în dreapta).
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În pregătirea agregatului pentru lucru utilizând 
reglajul de forță procedați în felul următor:

1. Așezați tija centrală a dispozitivului de sus-
pendare pe gaura superioară a cercelului 
de prindere (poziția 1).

2. Cuplați instalația suspendată cu dis-
pozitivul de ridicare al tractorului. 
Cuplați reglajul de forță, pentru care 
ridicați ușor deasupra solului instalația 
suspendată și introduceți întrerupătorul 
(1) în șanțul pârghiei de forță (2) prin 
rotirea întrerupătorului în stânga (pe sen-
sul de mers al tractorului). Pentru o cuplare 
mai ușoară, înainte de introducerea în șanț 
apăsați întrerupătorul înainte (pe sensul 
de mers al tractorului) până la cuplarea cu 
șănțulețul de pe manetă (2).

3. Pentru instalațiile late efectuați reglajul 
pe înălțimea roților de sprijin și a compo-
nentelor de lucru. În cazul agregatelor cu 
pluguri ridicați roata de sprijin în poziție 
superioară.

Reguli de lucru

La începutul lucrării coborâți instalația 
suspendată, prin rotirea înainte a manetei (2). 
Cu cât e mai departe așezată maneta, cu atât 
va fi mai mare adâncimea de lucru a solului.

Când trageți spre Dvs. maneta (2) adâncimea 
se va micșora. După fixarea adâncimii dorite 
așezați limitatorul (1) pe șanțul de pe tabloul 
de comandă până la limita de pe manetă și 
fixați-l în acel loc. La capătul parcelei de lu-
cru pentru adâncimea instalației puneți 
maneta (2) în poziția “ridicat” – trageți spre 
Dvs. până la maximum. După ce terminați 
ridicarea instalației maneta trebuie să revină 
singură în poziția “N”.

La începutul fiecărei parcele coborârea 
instalației agricole se face prin mutarea 
manetei(2) înainte până la maximum de pe 
limitator (1).
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Particularități în exploatare

În lucrările de arătură, în cazurile în care după 
așezarea manetei regulatorului de forță în 
poziția de adâncime maximă se obține o 
adâncime insuficientă, mutați tija centrală (1) 
a dispozitivului de suspendare în gaura din 
mijloc a cercelului de tracțiune II (2).

În lucrările de arătură și cultivare a solului, cu 
reglaj prin metoda de forță, reglați roțile de 
mână ale vitezelor de corecție (1). La rotirea 
roții de mână în sensul acelor de ceasornic 
viteza de corecție se reduce, la rotirea în sen-
sul invers acelor de ceasornic – aceasta crește.

Reglarea roții de mână se face după ce ați ter-
minat de reglat plugul (cultivatorul), în acest 
caz prin rotirea roții de mână obțineți reglarea 
automată a adâncimii de lucru a solului.

Nu rotiți până la maximum roata de mână în 
direcția acelor de ceasornic pentru că acest 
fapt duce la ridicarea extrem de înceată a 
instalației agricole și provoacă patinarea 
roțiilor motoare ale tractorului.

Reglarea roții de mână pentru viteza de 
corecție și selectarea găurii din urechea de 
tracțiune pentru montarea tijei centrale se 
face pentru condiții concrete de câmp și pen-
tru fiecare tip de instalație agricolă. Nu sunt 
necesare reglări suplimentare în procesul de 
lucru.
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Reglajul de poziție

În utilizarea metodei de reglare a poziției 
regulatorul de forță al sistemului hidraulic 
asigură menținerea automată a poziției date 
a instalației agricole în raport cu corpul trac-
torului.

Folosirea reglajului de poziție în lucrările de 
prelucrare a solului cu pluguri suspendate, 
cultivatoare pentru prelucarea parcelelor com-
pacte și a intervalelor între rânduri, precum și 
lucrările de afânare la adâncime se recomandă 
în condiții de relief plan.

Pentru instalațiile late, care se cuplează la 
tractoare, în funcționarea acestuia în regim 
de poziționare a reglajului este necesară folo-
sirea roților de sprijin pentru a evita agățările, 
pentru îmbunătățirea liniarității în depla-
sarea agregatului și crearea de bune condiții 
pentru efectuarea lucrării agricole în direcția 
transversală (în raport cu sensul de mers al 
tractorului).

Pentru pregătirea agregatului pentru lucru uti-
lizând reglajul de poziție efectuați următoarele 
operații:

1. Cuplați instalația suspendată cu dispoziti-
vul pentru suspendare de pe tractor.

2. Ridicați instalația în poziție suspendată (de 
transport).

3. Efectuați reglajul de poziție pentru care 
introduceți comutatorul (3) în șanțul 
manetei de poziție (1) prin rotirea acesteia 
în dreapta (pe sensul de mers al tractoru-
lui) în poziția I.

4. Rotiți la maximum roata de mână pentru 
corectare vitezei (2) în direcția inversă ace-
lor de ceasornic, fixând viteza maximă de 
ridicare a poziției la corecțiile automate.
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Reguli și metode de lucru

Puneți instalația suspendată în poziția 
necesară.

Efectuați coborârea prin deplasarea manetei 
(2) înainte. Cu cât va fi mai departe așezată 
maneta, cu atât mai jos va coborî instalația. 
După așezarea instalației în poziția necesară 
pe înălțime duceți limitatorul (1) până la limita 
de pe manetă și fixați-l acolo.

Pentru a ridica instalația în poziția de trans-
port, la capătul parcelei trageți la maximum 
maneta (2) spre Dvs. După ce ați terminat de 
ridicat instalația agricolă maneta trebuie să 
revină singură în poziția zero.

Reglarea pe înălțime

Reglarea pe înălțime se poate face la agre-
gatele tractorului cu instalații suspendate care 
au roți de sprijin. Reglajul constă în faptul că 
adâncimea dată pentru prelucrarea solului se 
asigură prin stabilirea unei anumite înălțimi a 
roții de sprijin a instalației agricole montate 
pe tractor. Pentru reglajul pe înălțime puneți 
comutatorul (1) în poziție medie (N). Pentru 
ridicarea instalației rotiți maneta (2) spre Dvs. 
până la maximum și mențineți-o acolo până la 
terminarea procesului de ridicare, după care 
maneta trebuie să revină singură în poziția 
zero “N”.

Coborârea se face prin deplasarea manetei (2) 
înainte în zona de reglare până când instalația 
începe să coboare.

Se interzice punerea manetei (2) în poziția 
“coborâre” forțată” (înainte, la maxim) atunci 
când lucrați cu instalații suspendate. Folosiți 
poziția “coborâre forțată” numai când cuplați 
instalația la dispozitivul de suspendare al 
tractorului. Pentru coborârea forțată rotiți 
maneta (2) în poziție extremă frontal. După 
eliberarea manetei aceasta trebuie să revină în 
zona de reglare, coborârea instalației suspen-
date trebuie să înceteze.
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Funcționarea tractorului prevăzut cu sis-
tem hidraulic de ridicare

Spre deosebire de sistemul descris mai sus cu 
regulator automat de forță și cilindru de forță, 
sistemul hidraulic de ridicare se dirijează prin 
doua manete amplasate în cabină pe panoul 
de comandă din dreapta:

• Maneta (1) pentru reglare forță;

• Maneta (2) pentru reglare poziție.

Reglarea de poziție

1. Puneți maneta (1) pentru reglarea de forță 
în poziție frontal extremă pe sensul de 
mers al tractorului (cifra 9 de pe tabloul 
de comandă);

2. Cu maneta (2) pentru reglarea de poziție 
stabiliți înălțimea necesară a instalației 
deasupra solului.

Cifra 1 de pe tabloul de comandă corespunde 
poziției de transport de pe mecanismul poste-
rior de ridicare, iar cifra 9 – înălțimii minime a 
instalației deasupra solului.

Dacă este necesară limitarea înălțimii 
maxime de ridicare (de exemplu din cauza 
ruperii pieselor CF spate), stabiliți cu maneta 
(2) înălțimea maximă de ridicare și fixați pe ea 
dispozitivul de reglare (3).

Reglajul de forță 

Aceasta metodă de reglare se utilizează în lu-
crul cu instalații suspendate (pluguri, cultiva-
toare). Puneți maneta (1) reglajului de forță în 
poziție frontală extremă pe sensul de mers al 
tractorului (cifra 9 de pe tabloul de bord).

• Cu ajutorul manetei (2) reglajului de poziție 
mutați articulațiile tijelor inferioare în 
poziția necesară și cuplați instalația la dis-
pozitivul posterior de ridicare.

• După ieșirea în câmp mutați maneta (2) 
în poziție frontal extremă și, cu ajutorul 
manetei (1), reglați adâncimea dorită de 
prelucrare a solului.

• După ieșirea din și reintrarea în câmp (la 
arat) folosiți numai maneta (2) reglajului de 
poziție, fără să atingeți maneta (1) reglaju-
lui de forță.

Reglajul mixt

Dacă din cauza solului accidentat nu se obține 
o adâncime constantă în urma lucrărilor de 
prelucrare a solului, limitați adâncimea maximă 
folosind maneta (2) reglajului de poziție 
(regim de reglare mixtă), ținând minte cifra 
corespunzătoare de pe tabloul de comandă.
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Particularități în funcționarea tractorului 
prevăzut cu instalații care necesită dispozi-
tiv de CF spate

Recomandări generale:

a) Înainte de cuplarea instalației la tractor 
verificați dacă este corect reglajul direcției 
CF spate;

b) Stabiliți și fixați tija CF (canelurile 8 sau 21) 
și cuplați dispozitivul corespunzător aces-
tuia pentru frecvența rotațiilor, în acest caz 
pentru tija cu 8 caneluri fixați 540 rotații/
min., pentru cea de 21 caneluri – 1000 rot./
min.

Pentru înlocuirea tijei CF efectuați următoarele 
operații:

1. Deșurubați două șuruburi și scoateți ca-
pacul (1).

2. Desfaceți 4 piulițe (3) și scoateți carcasa 
(2).

3. Deșurubați 6 șuruburi (4) și scoateți placa 
(6) și trageți de tijă (5).

4. Montați o altă tijă în canelură și fixați placa 
(6).

5. Montați celelalte piese în ordinea inversă 
demontării.

c) Ungeți cu solidol arborele și țeava racor-
dului telescopic al transmisiei cardanice. 
Montați articulația transmisiei cardanice 
pe tija CF, fixați-o foarte bine în nutul de 
fixare. Verificați dacă furcile articulațiilor 
cilindrului intermediar (telescopic) are 
urechiușele (2) fixate într-un singur plan. 
Nerespectarea acestei condiții duce la 
supraîncărcarea transmisiei cardanice și a 
CF;

d) Montați carcasa arborelui cardanic al 
instalației agricole;

e) După montarea transmisiei cardanice 
verificați dacă este absentă sprijinirea 
elementelor racordului telescopic al trans-
misiei cardanice pe extremitățile instalației 
agricole; acoperirea minimă a parții tele-
scopice a transmisiei cardanice trebuie să 
fie de 110 -12 mm., pentru că la o valoare 

mai mică a acesteia este posibilă ruperea 
transmisiei.
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Lungimea arcului cuplajului de siguranță al 
instalației agricole trebuie reglat de maneta de 
direcție a CF va fi pus obligatoriu în poziția “CF 
decuplat”, astfel încât, la supra sarcină, cupla-
jele cu ghiare 2 și 3 să se rotească unul față de 
celalalt.  Forțarea arcului provoacă scoaterea 
din funcțiune a cuplajului și supraîncărcarea 
transmisiei cardanice și CF.

Cuplați dispozitivul autonom CF la rotațiile 
minime ale motorului sau cu motorul oprit. 
Pornirea dispozitivului sincron CF se face cu 
motorul pornit, cu ambreiajul pornit lin.

Dacă utilizați tractorul fără cuplarea CF, mufa 
de comutare a dispozitivului cu două viteze al 
CF – în poziția 1 (540 rot./min.), iar maneta de 
comutare de pe dispozitivul autonom pe cel 
sincron al CF – în poziția medie (neutră).

Deplasarea tractorului după cuplarea dispozi-
tivului sincron al CF este permisă cu o viteză 
de max. 8km/h;

f) Decuplați CF la virajele agregatului (pentru 
remorci), precum și la ridicarea instalației 
agricole pentru poziția de transport (pentru 
instalații suspendate și semi-suspendate);

g) După decuplarea instalației agricole de pe 
tractor nu lăsați pe tija CF articulațiile trans-
misiei cardanice;

h) Prin fixarea tamburului de frână pe capa-
cul din spate al CF, precum și a reducto-
rilor dispozitivului, urmăriți ca instalațiile 
speciale (pentru cultura bumbacului, ex-
cavatoare etc.) să fie centrate față de o tijă 
(la o distanță de 0,162 mm pe capacul din 
spate), iar piulițele de strângerea a acestora 
sunt bine strânse.

Când lucrați cu instalații rotative pentru prelu-
crarea solului:

a) Urmăriți starea bună de funcționare și ac-
tivitatea normală a echipamentelor de 
protecție;

b) Nu cuplați CF dacă instalația de lucru este 
coborâtă pe sol;

c) Coborârea instalației cu elementele com-
ponente în mișcare se face ușor în timpul 
deplasării tractorului.

d) Nu cuplați CF la un unghi de refracție la 
una din atriculațiile transmisiei cardanice 
de peste 35 grade;

e) Când se efectuează lucrări pe soluri dure 
recurgeți la metoda de lucru transversală 
pentru a ieși în câmp, numai după aceasta 
lucrați solul în direcție longitudinală.
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Lucrul cu remorci și instalații remorcate

Instalațiile cu o singură osie de tip semiremorcă 
se cuplează la tractor prin TSU-2 (cârlig hi-
draulic), cel de tip remorcă – cu TSU-3K* 
(instalație de remorcare cu cuplare automată). 
Instalațiile de transport cu TSU-1J (traversă) 
sunt admise la o viteză de maximum 15km/h, 
fără ieșirea pe drumuri cu destinație generală, 
fiind destinată numai lucrărilor agricole.

ATENȚIE! 

Se interzic categoric agregatele de tip remorcă 
și semiremorcă cuplate cu TSU-1J (traversă).

Capetele de acuplare ale sistemului pneumat-
ic se cuplează la sistemul pneumatic al tracto-
rului, in lipsa presiunii.

În cazul în care folosiți instalații de remorcare 
cu o singură osie puneți sarcini suplimentare 
pentru încărcarea suplimentară a osiei din față 
a tractorului.

Remorcile cu două osii se cuplează la tractor 
utilizând TSU/3K sau TSU/3V (nu este permisă 
cuplarea acestora cu furcă TSU-1J). După cu-
plarea tractorului cu remorca verificați dacă 
fixatorul a ieșit complet din carcasă și legați 
remorca cu tractorul folosind un lanț de 
siguranță (cablu). În cazul în care de tractor 
este legată o instalație de remorcare se inter-
zice cuplarea la aceasta a unor semiremorci 
(remorci cu o singură osie) precum și a remor-
cilor cu două osii care nu au oiștea standard. 

Se interzice categoric folosirea instalației 
suspendate posterioare atunci când la trac-
tor este cuplată o remorcă!

Remorcile se folosesc la vitezele impuse de 
condițiile de drum. Cu remorcile 2PTS-4-
887A cu șasiu cu o capacitate de 20 – 40 m3 
este permis să se lucreze la o viteză de max. 
15km/h, pentru că au o stabilitate mai mica. 
Evitați virajele strânse cu aceste remorci și dis-
persorul de tip 1RMG-4 pentru a preveni dis-
trugerea aripilor roților spate.

Buclele de prindere a remorcilor (2PTS-4-
785A) trebuie fixate pentru a preveni învârtirea 
și a evita blocarea acestora.

Dacă folosiți furca TSU-1K aceasta trebuie fix-
ate cu două dibluri de barele instalației de re-
morcare. Este interzisă folosirea furcii fixate cu 
un singur diblu.

Înainte de a începe lucrul verificași dacă di-
blurile și pivoții furcii instalației de remorcare 
sunt bine strânse. Toate instalațșiile de sem-
nalizare de pe remorcă (stopurile, semnaliza-
toarele, iluminarea numărului de înmatricu-
lare) sunt funcționale prin montarea pe tractor 
a unei prize de current.

Comand frânelor remorcilorcu mechanism 
pneumatic sau hidraulic se realizează prin sis-
temul pneumatic de pe tractor.

Folosirea instalațiilor suplimentare de pe 
tractor 

Ca și instalații suplimentare pe tractor se pot 
monta roată de curea de acționare spate, CF 
lateral, sarcini suplimentare pentru încărcarea 
suplimentară a osiei din față, redactor de 
viteză, cuplă automată SA-1, garniture pentru 
fixarea roților duble spate și alte instalații.

Roata de curea de acționare spate se 
montează pe capacul reductorului CF spate și 
se acționează o data cu punerea în funcțiune 
a CF cu tijă cu canelură. Pentru evitarea 
deformărilor tijei CF se va asigura în mod ob-
ligatorii montarea carcasei pe 4 cabestane cu 
centrarea flanșei pe capacul CF. Cuplarea și 
decuplarea roții de curea de acționare spate 
se face cu maneta de comandă CF.

CF lateral se montează în locul capacului stâng 
al cutiei de viteze cu bornele de comandă 
în cabină. Poate fi utilizat pentru pornirea 
suplimentară a mecanismelor și elementelor 
de lucru de pe instalațiile suspendate frontale 
și laterale.

Sarcinile suplimentare cu o masă totală de 220 
sau 510kg se monteaza pe un support special, 
care se atașează barei din față a tractorului.

*TSU-2B sau TSU-3B – pentru tractoarele prevăzute cu cric 
hidraulic.
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Pentru a asigura posibilitatea utilizării tractor-
ului cu instalațiile care necesită viteze mai mici, 
se fa monta un redactor de viteză. Cu ajutorul 
acestui redactor se reduce suplimentar vitez-
ele tractorului la viteza I și II mers înainte și 
marșarier (reductorul de viteză se livrează la 
cerere).

Pentru montarea pe tractor a reductorului 
de viteză urmați recomandările prezente în 
“Descrierea tehnică la instrucțiunile de exploa-
tare a reductorului de viteză”, anexată fiecărui 
redactor de viteză care se livrează la comanda 
consumatorului.

IMPORTANT! După montarea pe tractor a re-
ductorului de viteză completați cu ulei trans-
misia de forță până la dopul de control, după 
care mai adaugați 10l.
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CAUCIUCURILE

IMPORTANT!

1) Nu depășiți niciodată valorile de presiune a aerului în cauciucuri, recomandate de producător.

2) Nu executați lucrări de sudură a discului sau alte reparații cu cauciucul umflat. Pentru de-
montarea și reparația cauciucurilor adresați-vă unui atelier cu personal școlarizat.

Cauciucurile care pot fi montate pe tractoarele din seria “900”

900/900.2/900.3/950/950.2/950.3 920/952 920.2/920.3/952.2/952.3/ 952.4
față spate față spate față spate

Standard 9,00-20
9,00R20

16,9R38 13,6-20 16,9R38 360/70R24 18,4R34

La comandă 7,50-20 15,5R38
18,4R34
18,4R30
16,9R30
18,4L-30

18,4/78-30
9,5-42

11,2R42

11,2-20

11,2R20

15,5R38
18,4R34
18,4R30
18,4L-30

18,4/78-30
9,5-42

11,2R42

360/70R2411

2R24

13,5R20

18,4R34
11,2R42 9,5-42

16,9R30

IMPORTANT! Pentru tractoarele cu punte față (920/920.2/920.3/952/952.2/952.3/ 952.4) 
se va folosi corect o combinație de cauciucuri față-spate. Folosirea combinației corecte de 
cauciucuri față-spate va asigura tractorului calități maxime de exploatare, va crește termenul 
de valabilitate a cauciucurilor și va reduce uzura componentelor transmisiei de forță. Folosirea 
combinației cauciurucilor uzate-noi sau a unor cauciucuri de dimensiuni variate sau cu rază 
diferită de rulare poate duce la nerespectarea cerințelor privind neconcordanța cinematică și la 
uzura excesivă a cauciucului. În tabelul de mai jos sunt enumerate combinațiile recomandate 
de cauciucuri pentru roțile față-spate.

Combinații permise de cauciucuri față-spate pentru tractoarele 
Belarus 920/920.2/920.3, Belarus 952/952.2/952.3/ 952.4

Cauciucuri față 920/952 920.2/920.3/952.2/952.3/ 952.4
Cauciucuri spate 11.2-20 11.2-16 360/70R24 11.2R24 360/70R24

16.9R30
9.5-42
11.2-42
15.5/438

18.4R34 (Ø11)
16.9R38

18.4L-30 (18,4/70-30)
Sau 18,4R30

+
+ +
+ +
+ +
+ +

+
+

Pentru funcționarea normală a tractorului, stabiliți o presiune în pneuri conformă cu tabelul 
de mai jos. Presiunea trebuie să fie determinată cu pneurile “reci”. Pentru execuția lucrărilor 
care necesită mari eforturi din partea coloanei, stabiliți o presiune ca pentru viteza de 30km/h. 
Pentru lucrările de transport pe drumuri cu acoperământ dur creșteți presiunea la 30 MPA. 
Pentru lucrări cu încărcător frontal stabiliți presiunea maximă convenită pentru pneurile față.
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Tabelul sarcinilor pentru pneurile folosite la tractoarele din seria “900”

Dimensiune
Pneu

Sim-
bol
Viteză

Sarcină permisă, kgf / N9 la o presiune de , MPa

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28

7.50-20 A6 580 625 670 715 760 800 835 875
9.00R20 A6 580 640 715 780 840 900 960 1020 1070 1120
11.2-20 A6 765 850 930 1000 1080 1145
13.6-20 A6 1020 1100 1200 1300 1400

11.2R24 A8 785 895 995 1090 1180
360/70R24 A8 1090 1180 1285 1400 1500

16.9R30 A8 1535 1745 1945 2125 2300
18,4R30 A6 1750 1975 2200 2425 2650 2800

18,4/78-30
(18.4L-30)

A8 2005 2225 2430

18.4R34 A8 2020 2220 2410 2610 2800
15.5R38 A8 1420 1620 1810 1945 2120
16.9R38 A8 1700 1920 2140 2355 2575
9.5-42 A6 710 810 910 990 1065 1145 1220

11.2R42 A6 895 1020 1140 1240 1335 1435 1525 1620 1700

Pentru pneurile cu simbolul de viteză A6 sarcinile sunt menționate pentru o viteză de 30 km/h.

Pentru pneurile cu simbolul de viteză A8 sarcinile sunt menționate pentru o viteză de 40 km/h.
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Modificările admise pentru sarcinile pe pneuri pentru roțile motoare și cele de direcție, 
în funcție de viteză

Viteză, km/h
Modificarea de sarcină, % pe pneurile pentru roțile motoare și 

cele de direcție cu simbol de viteză
A6 (30 km/h) A8 (40km/h)

10* +50 +67
15 +43 +50
20 +35 +39
25 +15 +28
30 0 +11
35 -10 +4
40 -20 0
45 - -7

* Pentru pneurile cu norma de minim 6 a numărului de inserții presiunea interioară trebuie mărită 
cu 25%. În folosirea pneurilor cu norma de minim  6 a numărului de inserții pe sarcinile frontale se 
admite o creștere a sarcinilor pe pneuri de până la 100% numai în regim de încărcare.

Viteză, km/h
Modificarea de sarcină, % pe pneurile pentru roțile motoare și 

cele de direcție cu simbol de viteză
A6 (30 km/h) A8 (40km/h)

10* +40 +50
15 +30 +34
20 +20 +23
25 +7 +11
30 0 +7
35 -10 +3
40 -20 0
45 - -4
50 - -9

* Presiunea normală trebuie mărită cu 25%.

Modificarea sarcinii se admite a se face pe termen scurt fără a depăși 10% din timpul de schimb.
Observație: Modificarea sarcinii în funcție de viteză se aplică în cazurile când pneurile nu se supun 
unei exploatări îndelungate la cupluri de torsiune înalte. La lucrările în câmp și în alte condiții de exp-
loatare îndelungată la cupluri de torsiune înalte se aplică valorile corespunzătoare vitezei de 30km/h.

Pentru lucrările de transport pe drumuri cu acoperământ dur creșteți presiunea cu 30 kPa 
(0,3 kgf/cm2).

Prin cuplarea roților tonajul totalizat al acestora nu trebuie să depășească valoarea de 1,7 ori tonajul 
pe un singur pneu.

În condițiile normale stabiliți presiunea minima în pneuri admisă pentru lucrul cu remorci.

În lucrul cu mecanismele suspendate stabiliți o persiune mai mare în pneuri.

Atunci când folosiți pneuri duble presiunea în pneul exterior trebuie să fie cu 0,01 MPa mai 
mică decât cea din pneul interior.
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Sarcinile admise pe punțile față și spate

Model tractor:
Belarus

Sarcină admisă, kN, (fără a lua în considerare capacitatea 
portantă a pneurilor)

Pe osia frontală (pune față) Pe puntea spate
900/900.2/900.3/950/950.2/950.3 17,5 50,0

920/920.2/920.3/952/952.2/952.3/ 952.4 24,0/30,0* 50,0

Observații:

1. Sarcinile pe punți nu trebuie să depășească tonajul total pe pneurile simple de pe roțile față 
sau spate.

2. În cazul în care stabiliți un ecartament mai mare de 1800 mm sarcinile pe punți trebuie 
scăzute din calcul a 5% pe fiecare 100 mm pentru mărirea ecartamentului.

Lestul lichid

Umplerea pneurilor cu lest lichid se folosește numai în cazul aderenței insuficiente a roțiilor la 
sol în condiții de vreme proastă (sol supraumectat).

OBSERVAȚIE: Nu se recomandă lestarea pneurilor față pentru că aceasta va reduce din 
manevrabilitatea tractorului.

În sezonul rece se recomandă folosirea unui amestec de clorură de calciu cu apă respectând 
următorul calcul:

Temperatura medicului înconjurător, °C Cantitatea de clorură de calciu, g/l apă
Până la -15°C
Până la -25°C
Până la -35°C

200
300
435

Aceasta asigură o temperature scăzută de îngheț, creșterea densității amestecului și conferă o 
lestare sigură și economică. În cazul în care se folosește corect, această soluție nu va produce 
distrugerea pneurilor, a camerelor sau a jantelor. Atunci când umpleți pneurile cu soluția de 
clorură de calciu în amestec cu apă ventilul pneului trebuie să se afle în cel mai înalt punct al 
roții.

În tabelul de mai jos sunt ilustrate cantitățile de soluție cu care se umplu pneurile spate:

Dimensiune pneu Cantiate soluție, l/pneu
16,9R38
15,5R38

18.4R30 sau 18.4/78-30 (18.4L-30)
18,4R34
16,9R30

315
235
330
374
260

IMPORTANT! Pneurile radiale trebuie umplute cu lest lichid până la un volum de max. 40 - 50%. 
În cazul umplerii în volum mai mare rămâne un volum de aer insuficient pentru preluarea lovi-
turilor ceea ce poate duce la distrugerea pneurilor. Aceasta necesită o presiune mult mai mică 
a aerului pentru pneurile radiale. Pneurile în diagonală pot fi lestate până la 75% din volum. 
ATENȚIONARE: Atunci când amestecați soluția trebuie să adăugați fulgi de clorură de calciu 
în apă și să amestecați până la dizolvarea completă a clorurii de calciu. Nu adăugați niciodată 
apă în clorură de calciu. Când preparați soluția purtați ochelari de protecție. În cazul în care 
soluția preparată intră în contact cu ochii spălați imediat cu apă curată timp de 5 min. Recurgeți 
imediat la ajutor medical.
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Montarea roților duble spate

În scopul creșterii capacității de străbatere a 
drumurilor grele a tractoarelor cu garnituri su-
plimentare se pot monta roți duble pe spate 
cu dimensiuni de 9,5-45 și 15,5R38. Pentru 
montarea roților suplimentare scoateți roa-
ta de bază, depresați din butuc (1) bolțurile 
scurte și strângeți prin presare bolțurile 
lungi (2) care se găsesc în trusa cu garnituri. Pe 
bolțuri (2) montați roata de bază și strângeți-o 
cu șuruburi (3). După care, pe aceleași bolțuri 
montați garnitura (4)  și fixați-o cu șuruburi (5). 
După aceasta, pe bolțurile (6) garniturii montați 
roata suplimentară și fixați-o cu șuruburi (7). 
Dimensiunea tirantului șuruburilor de strân-
gere a roților spate este de 300-350N/m 
(30-35 kgf/m).

ATENȚIE! Se interzice utilizarea roților duble 
pentru creșterea forței de tracțiune în cârlig.
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Dispozitivul pneumatic cu acționare individuală

1 – compresor; 2 – regulator de presiune; 3 – ventil de aer; 4 – rezervor; 5 – indicator presiune; 
6 – bec semnalizare presiune de avarie; 7 – traductor presiune;  8 – traductor presiune de ava-
rie; 9 – ventil eliminare condens; 10 – cap de acuplare; 11 – țeavă direcție; 12 – robinet de frână.

Tractorul este prevăzut cu sistem pneumatic, 
care asigură comanda frânelor remorcilor și 
ale altor instalații agricole, prevăzute cu sis-
tem pneumatic de acționare a frânelor.

Sistemul pneumatic se folosește și pentru 
umflarea pneurilor și a altor componente care 
necesită energia aerului comprimat.

Aspirația aerului în sistem se face din colec-
torul de aspirație al motorului.  În compre-
sor (1) aerul se comprimă și este pompat în 
rezervor (4) prin regulatorul de presiune (2), 
care menține în rezervor presiunea necesară.

Din rezervor aerul comprimat pleacă 
prin țeavă în robinetul de frână (12). 
Din robinetul de frână aerul este pompat prin 
țeava de direcție (11) către capul de acuplare 
(10) și mai departe în sistemul pneumatic 
al remorcii. În regulatorul de presiune este 
montat un ventil de aer (3), care se folosește 
pentru umflarea pneurilor și a altor compo-
nente. Pentru controlul presiunii aerului în 
sistem există un traductor de presiune (7) și 

un traductor de scădere a presiunii până lim-
ita de avarie (8), iar în structura instrumente-
lor de bord există un indicator de presiune 
(6) și un bec roșu de semnalizare (5). Pentru 
eliminarea condensului din rezervor este 
prevăzut un ventil (9).

Comanda frânelor remorcii și ale instalațiilor 
agricole se face în 2 regimuri: direct și auto-
mat.

Comanda directă a frânelor se face prin re-
ducerea presiunii în conducta principală de 
legătură, prin frânarea tractorului până la zero.

Comanda directă a frânelor se face prin re-
ducerea presiunii până la zero în conducta 
principală de legătură a remorcii atunci când 
se decuplează de tractor. În acest caz ventilul 
capului de acuplare de pe tractor se închide 
automat, pentru a preveni eliminarea aerului 
comprimat din sistemul pneumatic al tracto-
rului.
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Dispozitivul pneumatic cu acționare dublă (Belarus-900.3/920.3/950.3/952.3/ 952.4) *

Tractoarele pot fi prevăzute cu dispozitiv pneumatic cu acționare dublă a frânelor pentru re-
morcile echipate cu dispozitiv pneumatic al frânelor.

1 – compresor; 2 – regulator de presiune; 3 – ventil de aer; 4 – rezervor; 5 – indicator presi-
une; 6 – bec semnalizare presiune de avarie; 7 – traductor presiune; 8 – traductor presiune de 
avarie; 9 – ventil eliminare condens; 10 – conducta de alimentare; 11, 11a – cap de acuplare; 
12 – robinet de frână.

Aspirația aerului în dispozitivul pneumatic se 
face din colectorul de aspirație al motorului. În 
compresor (1) aerul se comprimă și este pom-
pat  în rezervor (4) prin regulatorul de presi-
une (2), care menține în rezervor presiunea 
necesară.

Din rezervor aerul comprimat pleacă în robi-
netul de frână (13) și în conducta de alimenta-
re (10) cu cap de acuplare (11) (cu capac roșu), 
care este permanent sub presiune.

Nu există presiune în robinetul de frână cu cap 
de acuplare (11a) (cu capac galben).

Comanda frânelor remorcilor și ale instalațiilor 
agricole se fac în 2 regimuri: direct și automat.

Comanda directă a frânelor se face prin re-
ducerea presiunii în conducta principală de 
direcție (12) până la 6,5 – 8,0 kgf/cm2, prin 
frânarea tractorului.

Conducta principală de alimentare (10) rămâne 
în acest caz sub presiune și se menține pom-
parea aerului comprimat în sistemul pneu-
matic al remorcii.

Comanda directă a frânelor se face prin re-
ducerea presiunii până la zero în conducta 
principală de alimentare a remorcii atunci 
când se decuplează de tractor. În acest caz 
ventilul capului de acuplare (cu capac roșu) de 
pe tractor se închide automat, pentru a pre-
veni eliminarea aerului comprimat din siste-
mul pneumatic al tractorului.

* Pentru alte modele - opțional.
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Capitolul E. Reglaje
Programarea tahometrului

Programarea tahometrului se face de pe 
panoul de comandă, în felul următor:

- Scoateți capacul panoului de comandă;

- Apăsați butonul (1) pentru pornirea regimu-
lui de programare.

1. Programați tahometrul după numarul de 
dinți ai roților dințate de la locul montării 
indicatorului de rotații ale motorului (para-
metrul “1”), în felul următor:

- Apăsați butonul (1) de pe panoul de comandă 
și introduceți pe ecranul (3) tahometrului (4) 
cifra “1”;

- Apăsați butonul (2) de pe panoul de comandă 
și introduceți numărul de dinți (Z) conform 
tabelului de mai jos:

Nr. dinți (Z) Model tractor
69 Belarus 570; 590; 80.1; 890; 900; 

922; 950; 1025 și modificările 
acestora

2. Programați raza de rulare a roților spate 
(parametru “2”):

- Apăsați butonul (1) și introduceți pe ecranul 
(3) tahometrului cifra “2”.

- Apăsați butonul (2) și introduceți valoarea Rk 
conform tabelului de mai jos:

Marcă 
pneu

19,9R30 18,4130 15,5R38 9,5-42

Rk, m 0,675 0,720 0,750 0,725
Nr. cod 675 720 750 725
Marcă 
pneu

18,4R34
(Ø11)

16,9R38 18,4R34
(Ø44)

11,2R42

Rk, m 0,770 0,800 0,907 0,750
Nr. cod 770 800 907 750

Observație: Dacă nu aveți informații privind 
tipul de pneuri montate, se admite ca înainte 
de punerea în exploatare a tractorului să 
măsurați Rk ca distanță între osia roții și sol.

3. Programați modelul de motor (parametrul 
“3”):

- Apăsați butonul (1) și introduceți pe ecranul 
(3) tahometrului cifra “3”.

- Apăsați butonul (2) și fixați modelul necesar 
de motor conform tabelului de mai jos:

Model motor D-242 D-243 D-244
Rotații nomi-
nale, rot./min.

1800 2200 1700

Nr. de cod 242 243 244
Model motor D-245 D-245.5 S-260
Rotații nomi-
nale, rot./min.

2200 1800 2100

Nr. de cod 245 245.5 260

La trecerea a șase secunde după efectu-
area programării aparatul revine automat 
la regimul de lucru. Montați la loc capacul 
panoului de comandă.
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Fixarea ecartamentului roților față (Belarus 
900/900.2/900.3/950/950.2/950.3)

Servodirecție cu cilindru în trapezul 
volanului

În fabrică se stabilește un ecartament optim al 
roților față nrcesar pentru execuția majorității 
operațiilor agricole (1550 mm pentru roțile față 
și 1600 mm pentru roțile spate). Ecartamen-
tul roților față poate fi reglat pentru diverse 
intervale între rânduri sau pentru montarea 
unei încărcături frontale prin mutarea came-
lor mobile. Lățimea ecartamentului roților față 
7,5 – 20 și 9,0 – 20 se modifică de la 1440 mm 
la 1740 mm cu un interval de 100 mm, iar prin 
mutarea roților de la 1500 la 1800 mm.

Manevrele pentru modificarea ecartamen-
ului roților față

1. Frânați tractorul cu frâna de mână. Puneți 
opritoarele în fața și în spatele roților spate.

2. Puneți cricul într-o parte, sub axul frontal. 
Ridicați roata până se desprinde de pe sol.

3. Slăbiți piulițele șuruburilor strângere (1), 
scoateți bolțul (2) de fixare a camei mobile 
(3), slăbiți chingile piuluțelor (4) de la ca-
petele barei (5) de direcție.

4. Fixați cilindrul (8) de consolă (7).

5. Mutați cama mobilă (3) în interiorul sau în 
afara carcasei axului frontal. Concomitent, 
prin rotirea țevii (5) modificați lungimea barei 
de direcție la dimensiunea corespunzătoare 
ecartamentului care va fi stabilit.

6. Puneți bolțul (2) de fixare a camei mobile și 
strângeți piulițele bolțurilor (1).

7. Montați și fixați bolțul (6) cilindrului în gau-
ra corespunzătoare din consolă (7) (vezi ta-
belul).

8. Repetați manevra pe partea opusă axului 
frontal.

9. Reglați convergența roților față.

10. Strângeți șuruburile barei de direcție (4).

Schemă
mon-
tare
roți

Număr gaură
I I I I I I IV
Dimensiune Ak
105 155 205 255
Poziție clichet retractabil
A B C D
1440 1540 1640 1740

1500 1600 1700 1800
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Stabilirea ecartamentului roților față pen-
tru tractoarele cu punte față (Belarus 920/
920.2/920.3/952/952.2/952.3/952.4)

I. Punte față cu reductori conici; 
Servodirecție cu cilindru în trapezul 
volanului

Lățimea ecartamentului pentru tractorul cu 
servodirecție poate fi reglată (pentru pneuri 
de 11,2 – 20) în limita a 1400 – 1600 mm, iar 
prin mutarea roților – în limita a 1750 – 1950 
mm, prin mutarea carcaselor reductorilor 
roților (cu transmisie cu roți dințate conice).

Pentru reglarea ecartamentului efectuați 
următoarele operații:

1. Frânați tractorul cu frâna de mână. Puneți 
opritoarele în față și în spatele roților spate.

2. Puneți cricul sub partea stângă a 
servodirecției. Ridicați roțile până se de-
sprind de pe sol.

3. Slăbiți 4 șuruburi de fixare a capacului de 
pe șurubul de reglare și scoateți capacul (2).

4. Deșurubați două piulițe (1) și scoateți 
două pene înclinate de pe partea stângă a 
servodirecției.

5. Slăbiți piulițele (3) de la capetele barei de 
direcție (4).

6. Din partea stângă a servodirecției scoateți 
splintul, după care scoateți șurubul de 
fixare (5). Dacă distanța “N” este mai mare 
de 70 mm, montați astfel șurubul de fixare 
(5) (poziția II).
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7. Desfaceți cilindrul hidraulic (2) de pe suport 
(1).

8. Rotiți cu cheia șurubul de reglare din stân-
ga, mutați carcasa reductorului roții până 
când obțineți distanta necesară “A”. Con-
comitent, prin rotirea țevii (4) modificați 
lungimea barei de direcție până la dimensi-
unea corespunzătoare ecartamentului care 
va fi stabilit.

9. Montați și fixați șurubul cilindrului (2) în 
gaura de pe coloană (1), în conformitate cu 
tabelul de mai jos.

10. Montați și strângeți penele și capacul 
șurubului de reglare.

11. Repetați operațiunea pe partea dreaptă. 
Stabiliți dimensiunea Adr = Ast

12. Reglați convergeța roților față (vezi 
recomandările de mai jos).

13. Strângeți șuruburile barei de protecție.

14. Atunci când mutați roțile fixați șuruburile 
discurilor de flanșe la 210 – 260 N/m. Fiți 
atenți ca direcția de deplasare a roților să 
coincidă cu direcția săgeții de pe flancul an-
velopei.

Schemă
mon-
tare
roți

Dimen-
siune 
roată / 
pneu

Număr gaură
I II III

Dimensiunea A

270 325 380
W9x20/
11,2-20 1410 1520 1630

W12x20/
13,6-20 1430 1540 1650

W9x20/
11,2-20 1750 1860 1970

W12x20/
13,6-20 1770 1880 1990
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II. Punte față cu reductori cilindrici pla- 
netari; Servodirecție cu cilindru în trapezul 
volanului (Belarus 592.2)

Ecartamentul tractorului pentru roțile față se 
reglează în limita a 1420 – 1970 mm prin mu-
tarea roților și modificarea dispunerii discuri-
lor și a jantelor roților.

Pentru reglarea ecartamentului efectuați 
următoarele operațiuni:

• Frânați tractorul cu frâna de mână. Puneți 
opritoarele în față și în spatele roților din 
spate.

• Ridicați cu cricul partea din față a tractoru-
lui (sau pe rând roțile din față), asigurând 
vizibilitate între roți și sol.

• Scoateți roțile față.

• Scoateți șuruburile de fixare a jantei roții pe 
disc.

În funcție de ecartamentul necesar stabiliți 
dispunerea corespunzătoare a jantei și a dis-
cului, așa cum este ilustrat în schemă.

În acest caz, fiți atenți ca direcția de deplasare 
a roților să coincide cu direcția săgeții de pe 
flancul anvelopei.

Atunci când mutați roțile strângeți șuruburile 
de fixare a discurilor pe flanșe la 210 - 260 
n/m, șuruburile de fixare a discurilor pe jante 
– 180 - 240 N/m.

А, В, С, D – montarea standard a discului cu 
transpunerea jantei;

А*, В*, С*, D* – transpun discul şi janta.

Poziția roții cu transpunerea discului (litere cu 
asteriscuri) ar trebui să fie utilizată în cazurile 
exclusive.
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III. I. Pune față cu reductori conici;  
Servodirecție fără cilindru în trapezul 
volanului (dacă este montat)

Ecartamentul tractorului pentru roțile față se 
reglează fără trepte printr-un mecanism cu 
șurub, amplasat pe tuburile flexibile ale punții 
față, la trei intervale: 1360 – 1500 mm, 1500 – 
1600 mm, 1600 – 1800 mm.

Pentru a obține lățimea necesară a ecarta-
mentului fixați dispunerea corespunzătoare a 
jantei roții față de disc, așa cum este ilustrat în 
desenul de mai jos.

Pentru roțile cu deschiderea permanentă a 
discului ecartamentul se reglează fără trepte 
la intervalul 1400 – 1600 mm.

Pentru modificarea ecartamentului ridicați 
partea din față a tractorului (sau pe rând, roțile 
din față) asigurând vizibilitatea între roți și sol, 
blocați roțile de pe spate, după care:

a) deșurubați șuruburile (4) și scoateți capacul;

b) eliberați penele țevilor flexibile (3) prin 
deșurubarea piuliței astfel încât să se asigure 
mutarea liberă a carcaselor a cuplului conic. 
Prin rotirea șurubului de reglare (1) cu ajuto-
rul cheii se asigură mutarea pe țevile flexibile 
de pe puntea față a carcaselor reductorilor 
de bord pe roți și obținerea ecartamentului 
necesar în intervalele menționate. Rotirea 
șurubului de reglare trebuie să se facă con-
comitent cu modificarea lungimii barelor de 
direcție.
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Reglarea convergenței roților față 
(tractoare cu servodirecție)

După modificarea lățimii ecartamentului 
roților față, reglați convergența prin schim-
barea lungimii barei de direcție.

1. Stabiliți presiunea aerului necesară în 
pneuri.

2. Circulați drept cu tractorul pe o suprafață 
plană pe o distanță de cel puțin 3 m și 
opriți-vă. Trageți frâna de mână.

3. Măsurați distanța “B” între două puncte 
contrare de pe marginea jantei, în spatele 
punții față la înălțimea axului roții.

4. Deplasați tractorul înainte astfel încât 
roțile față să se întoarcă la cca. 180° și 
măsurați distanța ”A” în fața punții față 
între aceleași puncte pe care le-ați avut 
ca reper când ați măsurat distanța “B”. 
Convergența este stabilită corect când 
măsurătoarea “A” de 0-8 mm este mai 
mică decât măsurătoarea “B” Dacă 
unghiul de convergență nu corespunde 
acestor valori procedați în felul următor:

5.  Scoateți piulițele (1) șurubului de reglare 
de pe bara de direcție (2).

6.  Rotind țeava, stabiliți convergența necesară.

7.  Strângeți piulițele.
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Stabilirea ecartamentului roților spate

1. Ridicați cu cricul partea din spate a tractoru-
lui până când tractorul se desprinde de sol.

2. Deșurubați piulițele (1) de fixare a roților și 
scoateți roțile.

3. Deșurubați prin 3 – 5 rotații 4 șuruburi (2) 
de la butucul roților spate.

4. Mutați butucul într-o parte sau alta pentru 
a obține lățimea necesară a ecartamentu-
lui (folosiți tabelul prevăzut mai jos pentru 
a determina lățimea ecartamentului prin 
măsurarea distanțelor “A” de la capătul axu-
lui planetar până la capătul butucului.

5. Strângeți cele 4 șuruburi de fixare a butucu-
lui la 280 – 300 N/m (28 – 30 kgf/m). 

6. Fixați roata și strângeți piulitele de fixare la 
210 – 260 n/m.

7. Repetați operația la cealaltă roată.

OBSERVAȚIE: Lățimea ecartamentului până 
la 1600 mm poate fi obținută fără a schim-
ba poziția discului roții. Pentru a ajunge la un 
ecartament de 2100 mm schimbați locurile 
roților spate cu butucii, așa cum este ilustrat 
în desen.

Lățime ecartament, 
mm

Distanța “A”, 
mm

1500
1600
1800
1900
2000
2100

50
0

164
114
64
14

În cazul în care mutați roțile spate fiți atenți 
ca direcția de rulare a roților să coincidă cu 
direcția săgeții de pe fața roților.
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Reglarea cuplei de forță

Reglarea exterioară a benzilor de frână a 
cuplei de forță

Reglați benzile de frână ale cuplei de forță în 
cazul în care:

1. CF se remorchează.

2. După comutarea barei de direcție CF sprijină 
pe partea frontală și posterioară a scobiturii 
panoului de direcție.

3. La trecerea prin poziția zero nu se aude 
vreun pocnet, nu se simte vreo forță de 
opunere.

4. Forța din maneta de direcție (1) depășește 
150 N (15kgf).

Ordinea de efectuare a reglajului exterior

1. Puneți maneta (9) în poziția zero (găurile 
din maneta (9) și carcasa punții spate se 
suprapun), fixați această poziție cu ajutorul 
unei tije cu diametrul de 8 mm sau al unui 
șurub M10x60.

2. Scoateți limitatorul CF împreună cu placa.

3. Scoateți șurubul (17), placa de închidere 
(16) de pe capătul arborelui excentric (15) 
și cu cheia de 8 = 13 mm scoateți axul cu 
banda de frână în direcția acelor de ceasor-
nic până la alegerea distanței între banda 
de frână și tambur, după care rotiți axul în 
direcția inversă rotirii acelor de ceasornic cu 
10 – 15°.

4. Fixați placa (16) și strângeți-o cu șurubul 
(17).

5. Scoateți din manetă tija sau șurubul. Dacă 
reglarea a fost făcută corect, maneta (1) în 
poziția “Cuplat” se va afla la distanta de min. 
30 mm de bordul de fugă al panoului de 
comandă și va trece ușor prin poziția zero 
(punctul mort).

IMPORTANT! După câteva reglări exterioare 
valul excentric (15) poate ocupa poziția stângă 
extremă (teșitura din stânga vertical), ceea ce 
arată o rezervă a reglajului exterior. În acest 
caz valul excentric se fixează prin rotirea în 
direcția inversă acelor de ceasornic în poziția 
inițială (teșitura din dreapta vertical). După 
aceasta efectuați operațiile de reglare așa cum 
se descrie mai sus.
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Reglarea direcției în cazul reparației cuplei 
de forță

Arborele excentric (15) se montează în poziția 
extremă dreapta (teșitura vertical dreapta) și 
se fixează cu o placă (16) și un șurub (17).

1. Puneți maneta (9) în poziția zero (găurile de 
pe manetă și carcasa punții spate se supra-
pun), fixați această poziție cu ajutorul unei 
tije cu diametrul de 8 mm sau al unui șurub 
M10x60.

2. Deșurubați și scoateți placa de închidere 
(10) lărgind șuruburile (11) pentru a permite 
efectuarea reglării.

3. Strângeți șuruburile de reglare (11) la 10N/m 
(1kgf/m) după care fixați-le la 2, 2.5 rotații.

4. Dupa ajustare, puneți la loc bara de blocare 
(10) și splintele.

5. Reglând lungimile barelor (2) și (6), cu aju-
torul furcilor (4) și a contrapiulițelor (3, 5), 
se fixează maneta în pozțitia medie față de 
canelura tabloului de comandă.

6. Înșurubați în manetă șurubul de reglare (8) 
până dimensiunea A = 26 – 28 mm, și în 
această poziție o fixați cu contrapiulița (7).

7. Scoateți bara auxiliară din (sau șurubul 
M10x60) gaura de pe carcasa punții spate 
și a manetei.

8. Verificați dacă reglarea s-a facut corect. 
Cand este mișcată, maneta (1) trebuie să fie 
fixată în pozițiile extreme și în “priza de pu-
tere ON” distanța de la marginea pârghiei 
cu cea a panoului de control trebuie sa fie 
de 35 + 10 mm iar tijele (2) și (6) nu trebuie 
sa atingă componentele tractorului în tim-
pul mișcării.
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Reglarea barei de direcție cu cutia de 
distribuție a dispozitivului punții față 
motoare

Pentru reglarea barei de direcție procedați în 
felul următor:

• Puneți maneta (7) în poziția “punte față 
motoare cuplată în forță” (poziția stabilă 
superioară, bila fixatorului (5) este în sco-
bitura inferioară “A” a barei de direcție (4));

• Deșurubați contrapiulița (3) prin 2-3 rotații, 
desfaceți și scoateți bolțul (1);

• Rotiți maneta (11) în direcția acelor de cea-
sornic până la cuplarea completă a cutiei 
de distribuție (10), astfel încât cuplajul cu 
dinți să fie cuplat cu manșonul exterior și 
interior al ambreiajului de mers liber.

• Prin rotirea furcii (2) reglați lungimea ba-
rei de direcție (4) în așa fel încât bolțul să 
intre liber în găurile furcii și ale manetei 
(11), rotită la maximum în direcția acelor 
de ceasornic.

• Fixați contrapiulița, montați și strângeți 
bolțul.
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Capitolul F. Verificarea tehnică periodică

Tipurile de verificare tehnică la tractoare

Tipul de verificare tehnică Periodicitatea sau termenul de prezen-
tare la VTP în funcție de orele de 
funcționare ale tractorului

Verificarea tehnică pentru pregătirea tractorului de 
exploatare:
VT pentru pregătirea tractorului de rodaj
VT pe durata rodajului
VT la terminarea rodajului
VT periodică:
Lunară (VTL)
Verificarea tehnică nr. 1 (VT-1)
Verificarea tehnică nr. 2 (VT-2)
Verificarea tehnică nr. 3 (VT-3)
Verificarea tehnică specială
Verificarea tehnică generală

Verificarea tehnică sezonieră (VT-PV și VT-TI)

Verificarea tehnică în condiții de utilizare deosebită

Verificare tehnică în cazul depozitării

Înainte de pregătirea pentru rodajul VT
Pe durata rodajului
După 30 h de funcționare

8-10
125
500
1000
2000
Dacă este necesar

La trecerea la exploatarea de toamnă-
iarnă (VT-T1) și primăvară-vară (VT-PV)
Pentru pregătirea pentru lucrul în 
condiții deosebite
În cazul depozitării îndelungate

Verificarea tehnică în cazul pregătirii trac-
torului pentru rodaj

• Curătați tractorul de praf și noroi, vaselina de 
conservare (în cazul în care tractorul a fost 
lubrifiat);

• Verificați nivelul de ulei, și dacă este 
necesar, completați până la umplere: în cutia 
de motor; fundul filtrului de aer; rezervorul 
sau rezervoarele servodirecției și mecanis-
mului posterior; carcasa transmisiei de forță; 
carcasa punții față motoare și a reazemului 
intermediar;

• Lubrifiați: rulmenții fuzetelor; pinionul 
contrafișei dreapta; bucșele mecanismului 
de ridicare posterioară; articulațiile cilindru-
lui hidraulic al servodirecției;

• Verificați BA și, dacă este necesar curățați 
de acizi bornele și lubrifiați-le cu vaselină 
tehnică, curațați găurile de aerisire, verificați 
gradul de descărcare;

• Verificați și, dacă este necesar, reglați: întin-
derea curelei ventilatorului; mecanismele de 
comandă a tractorului; presiunea aerului în 
pneuri; convergența roților față;

• Ascultați motorul și verificați indicatorii in-
strumentelor de control pentru conformi-
tate cu normele stabilite.

Verificarea tehnică în cazul pregătirii tractorului pentru exploatare
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Verificarea tehnică pe durata rodajului

• Verificați nivelul și, dacă este necesar, 
completați: uleiul din cutia motorului, li-
chidul de răcire din radiator;

• Eliminați condensatul din cutia sistemului 
pneumatic;

• Controlați nivelul de îmbâcsire a filtrului de 
aer folosind becul de control;

• Controlați capacitatea de funcționare a 
motorului, a componentelor de direcție, 
a sistemelor de iluminat și semnalizare, a 
ștergătoarelor de parbriz și frânelor.

Verificarea tehnică la terminarea rodajului 
(după 30 h de funcționare a tractorului)

• Verificați și splălați tractorul;

• Ascultați componentele tractorului în 
funcțiune;

• Verificați nivelul, și dacă este necesar, reglați: 
întinderea curelei ventilatorului, al mersului 
liber al pedalei de ambreiaj, al sistemului 
pneumatic;

• Verificați AB și, dacă este necesar, curățați 
suprafața bateriilor, clemele, papucii dis-
pozitivelor, orificiile de aerisire din dopuri;

• Schimbați uleiul din cutia motorului, din cu-
tia transmisiei de putere, cutia punte față 
motoare și reazămului intermediar;

• Lubrifiați rulmentul pârghiei de cuplare a 
ambreiajului;

• Folosiți un filtru de aer de tip uscat (Belarus 
900.3/920.3/950.3/952.3/952.4).

• Schimbați filtrul de ulei al motorului (Belarus 
900.3/920.3/950.3/952.3/952.4);

• Curățați filtrul de ulei centrifug (cu excepția 
Belarus 900.3/920.3/950.3/952.3/952.4);

• Schimbați filtrul sistemului hidraulic;

• Spălați filtrul de curățire preliminară a uleiu-
lui din motor;

• Verificați și, dacă este necesar, strângeți: 
șuruburile de fixare exterioară a componen-

telor tractorului, și anume bolțurile chiu-
loasei cilindrului motor și bolțurile de fix-
are a suportului de reazem intermediar al 
arborelui cardanic pe carcasa ambreiajului 
(pentru tractoarele cu punte față); bolțurile 
carcaselor transmisiei de putere, ai butucilor 
roților spate, al suportului arborelui de viraj; 
piulițele roților față-spate;

• Verificați și reglați distantele dintre ventile și 
culbutoarele motorului;

• Verificați nivelul și, dacă este necesar, 
completați lichidul de răcire din radiator;

• Curățați depunerile din filtrul de curățire fină 
a combustibilului și condensatul din cutia 
sistemului hidraulic;

• Verificați și, dacă este necesar, refaceți 
etanșeitatea filtrului de aer și a țevilor de 
eșapament de pe motor;

• Controlați capacitatea de funcționare a mo-
torului, a sistemelor de iluminat și sem-
nalizare, a ștergătoarelor de parbriz.
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Harta de lubrifiere și verificare tehnică
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Tabelul verificării tehnice periodice

Nr. 
Crt.

Obiectiv inspecție tehnică Verifi-
care

Curățire Ungere Înlo-
cuire

Reglare Golire Spălare Obs.

Verificare tehnică lunară (VTL) la fiecare 10 h de funcționare
1 Ulei în motor +
2 Lichid de răcire +
3 Ulei în cutia sistemului hiraulic +
4 Condens în cutia sistemului 

pneumatic +

4a Nivelul uleiului în cutia de 
servodirecție +

Verificarea tehnică nr 1 (VTL1) la fiecare 125 h de funcționare
5 Uleiul pe fundul filtrului de aer +
5a Filtrul de aer de tip uscat + + +
6 Uleiul în cutia cilindrilor supe-

riori conici (fiecare) +

7 Golirea filtrului de curățire fină 
a combustibilului și a rezer-
voarelor de combustibil

+

8 Cureaua de ventilator + +
9 Fixarea butucilor și a roților + +
10 Presiunea aerului în pneuri + +
11 Filtrul sistem aerisire cabină +
12 Rulmentul pârghiei de cuplare 

a ambreiajului +

13 Baterii acumulator + +
14 Nivelul uleiului în reazămul 

intermediar al dispozitivului 
cardanic al punții față motoare

+

15* Compresor turbo (Belarus 
950/950.2/952/952.2/952.3/ 
952.4)

+

16 Articulația cilindrului hidraulic 
al trapezului volanului +

17 Rulmenții axului pivotului 
de fuzetă al reductorilor 
de roți punte față motoare 
(920.2/920.3/952.2/952.3/ 
952.4)

+

18* Jocul în articulațiile coloanei 
de direcție + +

19* Mersul în liber al pedalei de 
ambreiaj + +

19a* Filtrul de ulei al motorului +

* Operația se va efectua la fiecare 250 ore de funcționare
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Nr. 
Crt.

Obiectiv inspecție tehnică Verifi-
care

Curățire Ungere Înlo-
cuire

Reglare Golire Spălare Obs.

Verificare tehnică nr. 2 (VT2) la fiecare 500 h de funcționare
20 Rotorul filtrului centrifug de 

ulei al motorului +

21* Ulei în motor 
(Când folosți combustibil 
tip “I” cu un conținut de sulf 
de 1% perioada la care se 
schimbă uleiul în cutia de mo-
tor se reduce la jumătate)

+

22 Distanțele în ventilele moto-
rului + +

23 Jocul în volan + +
24 Frânele (de lucru și de mână) + +
25 Filtrul regulatorului de pre-

siune a aerului în sistemul 
pneumatic

+

26 Sistemul pneumatic +
27 Mecanismul de comandă a 

cuplei de putere + +

28* Roți față (convergența) + +
29 Comanda semnale de reglare 

a GNS (dacă este montat) + +

30 Fuzetele axului frontal (Belarus 
920) +

31 Filtru aer motor +
32** Filtru sistem hidraulic +
32a** Filtru ulei cutie servodirecție +
33 Generator +
34 Golire filtru curățire fină 

combustibil +

35 Ulei în cutia de transmisie +
36 Ulei în cutiile punte față 

motoare +

37 Rulmenții pivoților de fuzetă 
ai punții față motoare cu re-
ductori cilindrici planetari

+

* La fiecare 250 h de funcționare.
** Prima înlocuire – la 500 h, celelalte – la 1000 h de funcționare, de asemenea la verificările tehnice sezoniere.
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Nr. 
Crt.

Obiectiv inspecție tehnică Verifi-
care

Curățire Ungere Înlo-
cuire

Reglare Golire Spălare Obs.

Verificarea tehnică nr. 3 (VT3) la fiecare 1000 h de funcționare
38 Bolțurile de strângere a 

chiulasei cilindrului + +

39 Filtru curățire grosieră a 
motorinei +

40 Element filtrare filtru curățire 
fină motorină +

41 Generator +
42 Rulmenți roți față (Belarus 

900/900.3/950/950.3) + +

43 Articulațiile barei de direcție + +
44 Contrafișa mecanismului de 

suspendare +

45 Manșonul arborelui 
mecanismului de suspendare +

46 Îmbinările exterioare prin 
șuruburi ale tractorului +

47 Uleiul în cutia sistemului 
hidraulic +

47a Uleiul în cutia de servodirecție +
48 Uleiul în cutia de transmisie +
49 Rulmenții flanșei reductorului 

cilindric planetar al punții față 
motoare

+

50 Rulmenții flanșei reductorului 
cilindric planetar al punții față 
motoare

+ +

51 Filtru curăție preliminară ulei 
motor + +

52 Răsuflătorul motorului +
Verificarea tehnică la fiecare 2000 h de funcționare

53 Injectorul motorului + +
54 Pompă de motorină. Unghiul 

de avans al injecției. + +

55 Pompa de motorină. Reglarea 
pe bancul de probe + +

56 Sistemul de răcire a motorului + +
Verificarea tehnică generală

58 Ventilul filtrului centrifug de 
ulei al motorului +
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Verificarea tehnică lunară (VTL) la 
fiecare 10 h de funcțonare sau zilnică

Operațiunea 1. Nivelul uleiului în carterul 
motorului

Opriți motorul, așteptați 15 minute și verificați 
nivelul de ulei. Nivelul uleiului trebuie să fie 
între cotele marcate sus și jos pe jojă (3). Dacă 
este necesar, scoateți capacul (2) gurii de 
umplere cu ulei (1) și completați cu ulei până 
la nivelul superior marcat pe jojă.

IMPORTANT! Nu permiteți funcționarea 
motorului cu nivelul uleiului sub cota inferioară 
a jojei.

IMPORTANT! Nu turnați ulei peste nivelul 
superior marcat pe jojă. Uleiul în exces va arde, 
creând iluzia unui consum exagerat de ulei.

Operațiunea 2. Nivelul lichidului de răcire 
din radiatorul motorului

Scoateți dopul radiatorului și verificați nivelul 
lichidului de răcire care trebuie să se situeze la 
50-60 mm sub nivelul superior de pe capătul 
gurii de umplere (1). Dacă este necesar, 
completați cu lichid până la nivelul menționat.

IMPORTANT! Nu permiteți reducerea 
nivelului sub 100 mm față de capătul superior 
al gurii de umplere.

ATENȚIONARE! Sistemul de răcire a motoru-
lui funcționează sub presiune care se menține 
printr-un ventil din dopul radiatorului. Este 
periculos să scoateți dopul atunci când moto-
rul este fierbinte. Lăsați motorul să se răcească, 
puneți pe dop o pânză groasă și desfaceți 
încet astfel încât să se reducă lin presiunea 
înainte de a scoate complet dopul. Feriți-vă de 
arsurile provocate de lichidul fierbinte!
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Operațiunea 3. Nivelul uleiului în cutia 
sistemului hidraulic

OBSERVAȚIE: Înainte de a verifica nivelul 
uleiului parcați tractorul pe o suprafață plană 
orizontală. Opriți motorul și trageți frâna de 
mână.

Verificați nivelul uleiului pe sticla de nivel 
pentru ulei (1) din partea stângă a cutiei sis-
temului hidraulic. Nivelul trebuie să fie între 
punctele “O” și “II”. Dacă este necesar, 
completați cu ulei până la nivelul “II”, prin 
scoaterea calibrului-tampon de filet (2).

OBSERVAȚIE: Atunci când folosiți instalații 
care necesită un consum mare de ulei, 
completați cu ulei până la nivelul marcajului 
superior “C”. În acest caz, cilindri hidraulici 
trebuie să fie prevăzuți cu tije culisante.

Operațiunea 4. Scurgerea condensului din 
cutia sistemului pneumatic

Pentru a îndepărta condensul din cutia siste-
mului pneumatic puneți inelul (1) robinetului 
de evacuare în direcție orizontală și trageți în 
jos.

Operațiunea 4a. Verificarea nivelului 
de ulei în cutia servodirecției (Belarus 
900.3/920.3/950.3/952.3/ 952.4)

Înainte de a verifica nivelul de ulei parcați trac-
torul pe o suprafață plană orizontală. Opriți 
motorul.

OBSERVAȚIE: Pentru a avea acces la cutia de 
servodirecție ridicați la maximum masca radi-
atorului și fixați-o în poziție ridicată. Verificați 
pe jojă nivelul de ulei în rezervorul de ulei al 
servodirecției (1). Nivelul uleiului trebuie să fie 
între cotele inferioară și superioară marcate 
pe jojă. Dacă este necesar scoateți dopul (2) 
gurii de turnare a uleiului și completați cu ulei 
până la cota superioară marcată pe jojă.
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Operațiunea 4b*. Verificarea fixării fur-
tunurilor de aer condiționat

Aerul condiționat se fixează în mod fiabil prin 
legarea clemei cu şurub. Contactul furtunuri-
lor cu părțile mobile ale tractorului nu este 
permis.

Operațiunea 4C. Verificarea/curățarea con-
densatorului de aer condiționat

Verificați curăţenia bobinei condensatorului. 
Dacă aceasta este înfundată, curăţati conden-
satorul folosind aerul comprimat. În cazul în 
care capota este deschisă, direcționați fluxul 
de aer la unghiul drept al planului condensa-
torului sus – jos. Orice bază zdrobită trebuie 
corectată cu ajutorul unui pieptene special sau 
a unei plăci din plastic (lemn). În cazul în care 
condensatorul este foarte murdar, spălaţi-l cu 
apă fierbinte sub presiune de cel mult 0,15-0,2 
MPa și suflați-l apoi cu aer comprimat.

Operațiunea 4d. Verificarea tuburilor de 
scurgere/curăţare de condens

Tuburile de scurgere de culoare albastră sunt 
situate la dreapta şi stânga tubului radiator, 
sub panoul din tavan. Verificați tuburile de 
scurgere şi curăţaţi-le pentru a evita înfunda-
rea lor. Indicatorul că tubul de scurgere este 
curat se constată prin picăturile de apă în tim-
pul funcționării aerului condiționat pe vreme 
caldă.

Operațiunea 4d**. Eliminarea condensu-
lui din rezervoarele radiatorului motorului 
(CAC) (Belarus-900.3/920.3/950.3/952.3).

Pentru a elimina condensul din rezervoarele 
CAC radiatorului motorului, procedați după 
cum urmează:

- Întoarceți cele două prize 1 în partea de jos 
a răcitorului aerului de supraalimentare (2) și 
lăsați să se scurgă condensul;

- Porniti prizele (1).

Verificarea tehnică BELARUS seria 900

* În aer condiționat este asigurat.

** În timpul iernii, acțiunea se efectuează după fiecare 
10 ore de funcționare, în timpul verii - după fiecare 125 
de ore de funcționare.
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Verificarea tehnică nr. (VT1) la fie-
care 125 h de funcționare
Efectuați operațiile descrise anterior, în plus 
efectuați următoarele operații:

Operațiunea 5. Nivelul și starea uleiului 
de pe fundul filtrului de aer al motorului 
(cu excepția Belarus 900.3 / 920.3 / 950.3 / 
952.3 / 952.4)

Slăbiți 2 piulițe (1) și scoateți fundul (2) filtrului 
de aer (3). Verificați nivelul de ulei de pe fund, 
care trebuie să fie la nivelul zonei circulare “A”. 
Completați cu ulei dacă este necesar. Dacă 
observați în ulei murdărie și apă, schimbați 
uleiul.

ATENȚIE! Nu depășiți nivelul uleiului din zona 
circulară “A” de pe fundul filtrului de aer, pent-
ru că acest lucru produce scurgerea uleiului în 
camera de ardere a motorului și va crea iluzia 
unui consum exagerat de ulei.

Operațiunea 5a. Verificarea filtrului de aer 
(Belarus 900.3/920.3/950.3/952.3/ 952.4)

Controlul gradului de îmbâcsire a elemente-
lor filtrante de pe filtrul de aer se face cu aju-
torul indicatorului de îmbâcsire. În cazul unei 
îmbâcsiri exagerate pe panoul instrumentelor 
de bord, în blocul luminilor de control se va 
aprinde becul-semnalizator.

După rodajul tractorului (30h de funcționare) 
și la fiecare 125h de funcționare verificați filtrul 
de aer, urmând ordinea următoarelor operații:

• Scoateți grilajul lateral dreapta din partea 
din față și masca radiatorului pentru accesul 
la filtrul de aer;

• Trageți spre Dvs. dispozitivul de siguranță 
(1) (culoare galbenă), rotiți capacul (2) în 
sens invers acelor de ceasornic la 12,5° și 
scoateți-l;

• Scoateți elementul filtrant principal (3) (EFP).

• Verificați existența depunerilor pe elemen-
tul filtrant de control, fără a-l scoate din 
carcasă.

ATENȚIE! Nu se recomandă scoaterea ele-
mentului filtrant de control (EFC) din carcasă.
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Îmbâcsirea elementului filtrant de control 
indică defectarea elementului filtrant de 
curățire (ruperea husei de hârtie). În acest caz 
spălați EFC și înlocuiți elementul filtrant de 
curățire.

• Ștergeți prin suflare cu aer comprimat 
elementul filtrant principal la început din 
interior, apoi dinspre exterior până când 
îndepărtați complet praful. Pentru a evita 
ruperea husei de hârtie presiunea aerului 
nu trebuie să depășească 0,2 – 0,3 Mpa (2-3 
kgf/cm2). Jetul de aer va fi direcționat sub 
unghiul suprafaței elementului filtrant. Pe 
durata verificării este necesar să protejați 
elementul filtrant de lovituri mecanice și 
uleiere. În cazul uleierii sau îmbâcsirii 
elementului filtrant, când prin suflarea cu 
aer comprimat nu are efect, este necesară 
înlocuirea

• Montarea filtrului de aer se face în ordine 
inversă demontării.

• Puneți la loc grila dreapta a măștii radiato-
rului.

ATENȚIE! După montarea filtrului de aer 
verificați etanșeitatea tuturor îmbinărilor țevii 
de eșapament, pentru aceasta porniți motorul 
și întredeschideți priza de aer la turația medie 
a rotațiilor arborelui cotit. În acest caz moto-
rul trebuie să se oprească rapid. În caz contrar 
identificați și reparați neetanșeitatea.

OBSERVAȚIE: Dacă este foarte îmbâcsit cu 
praf verificarea stării elementulu filtrant prin-
cipal se va face la fiecare 20 h de funcționare 
a tractorului.

Operațiunea 6. Nivelul de ulei în cutiile 
cilindrilor conici superiori ai punții față mo-
toare cu reductori conici (Belarus 920/952)

Verificați dacă nivelul de ulei coincide cu mar-
ginea inferioară a orificiului de turnare ulei (1). 
Dacă este necesar, completați cu ulei.

Operațiunea 7. Scurgerea depunerilor 
din rezervoarele de motorină și filtru de 
curățire primară a motorinei

Deschideți dopurile de evacuare (1) a rezer-
voarelor de combustibil (2) și dopul de golire 
(3) a filtrului și scurgeți depunerile până când 
apare motorina curată. Scurgeți depunerile 
într-un recipient special și folosiți-l în mod co-
rect. 

Închideți robinetele de evacuare după ce apare 
motorina curată fără apă și impurități.
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Operațiunea 8. Verificarea întinderii cure-
lei ventilatorului de pe sistemul de răcire a 
motorului.

Verificați cureaua (dacă există urme de uzură 
sau defecțiuni). Dacă este necesar, înlocuiți-o.

Pentru a verifica întinderea curelei genera-
torului motorului cu apărătoare prelungită 
aplicați o forță de cca. 40 N pe mijlocul ramurii 
curelei “roata de transmisie a generatorului 
– roata de transmisie a pompei de apă” (1). 
Săgeata de încovoiere trebuie să fie în limita a 
6-10 mm. Dacă este necesar, întinderea curelei 
se reglează prin rotirea carcasei generatoru-
lui, slăbind în prealabil, după care strângând 
bolțul de fixare a plăcii și piulițele bolțurilor de 
fixare a generatorului.

OBSERVAȚIE: Atunci când montați 
apărătoarea obișnuită a generatorului verifi-
carea întinderii curelei ventilatorului se face 
pe ramificația “roata de transmisie a genera-
torului – roata de transmisie a arborelui cotit“.
Încovoierea curelei trebuie să fie în limita a 
15-20 mm la o forță de cca. 40 N, la jumătatea 
ramificației.

Operațiunea 9. Butucii roților spate

Verificați tirantul și, dacă este necesar, strângeți 
șuruburile (1) de fixare a butucilor roților spate 
(4 șuruburi pentru fiecare butuc) folosind 
cheia dinamometrică. Tirantul trebuie strâns 
la 300 N/m (30kgf/m).

Verificați și, dacă este necesar, strângeți 
piulițele:

• Roților față la 200-250 N/m;

• Roților spate la 300-350 N/m;

• De fixare a discurilor pe jante la 170-240 
N/m.

Operațiunea 10. Presiunea aerului în pneuri

Verificați starea apărătoarelor și presiunea 
aerului în pneuri. Dacă este necesar, reglați 
presiunea conform recomandărilor prezentate 
în aceste instrucțiuni.
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Operațiunea 11. Curățirea sistemului de 
încălzire și ventilare a cabinei

• Ridicați capacul cabinei (1).

• Desfaceți 2 șuruburi de fixare și scoateți 
capacul filtrului (2) împreună cu cele 2 el-
emente filtrante (3).

• Scuturați ușor elementele pentru a scoate 
din filru particulele de praf. Fiți atenți să nu 
distrugeți filtrul.

• Curățați filtrele cu aer comprimat la presiu-
nea de max. 2 kgf/cm2. Mențineți duza fur-
tunului la o distanță de max. 300 mm de 
filtru pentru a nu distruge husa de hârtie a 
elementului filtrant. Îndreptați jetul de aer 
spre filtru în direcția opusă curgerii normale 
a fluxului de aer, direcție indicată de săgețile 
aplicate pe filtru.

• Montați filtrul efectuând operațiile în ordine 
inversă.

OBSERVAȚIE: În condiții de umiditate, de ex-
emplu dimineața devreme, înainte de verifi-
carea filtrului nu deschideți ventilatorul pentru 
că particulele de umezeală care intră în filtru 
sunt dificil de îndepărtat.

OBSERVAȚIE: În cazul în care folosiți tractorul 
în condiții de praf puternic curățirea filtrului se 
face la o perioadă mai scurtă de timp.

Operațiunea 12. Lubrifierea rulmentului de 
pe conducta de ambreiaj

Scoateți dopul de pe partea stângă a carcasei 
ambreiajului.

Introduceți în gaură borna compresorului 
pârghiei cu piston plonjor și injectați vaselină 
“Litol-24” de 4-6 ori prin gresorul băgat în car-
casa țevii pentru a unge rulmentul presat.

OBSERVAȚIE: Nu presați surplusul de vaselină 
pentru că se va prelinge în carcasa ambreiaju-
lui și poate să cadă pe suprafața de frecare a 
garniturilor de fricțiune ale discului antrenat.
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Operațiunea 13. Bateriile de acumulatori

Atenționare: bateriile contin acid sulfuric, 
care, la căderea pe orice suprafață expusă a 
corpului, provoacă arsuri puternice. Evitați 
picăturile de acid pe pielea mâinilor, în ochi și 
pe haine. În cazul în care acidul cade pe părțile 
descoperite ale corpului spălați cu jet puternic 
de apă curată.

În cazul în care îngurgitați acid, beți o mare can-
titate de apă sau lapte. În cazul în care cade acid 
pe mucoasa oculară spălați abundent cu apă 
timp de 15 min., după care adresați-vă medicului. 
Nu permiteți pătrunderea scânteilor sau a 
flăcărilor în zona electrolitului - aceasta poate 
provoca explozie.  Încărcați bateriile într-un 
spațiu aerisit. Când verificați bateria purtați 
ochelari și mănuși de protecție.

Mențineți bateria curată și uscată. Verificați 
dacă bateria este bine fixată. Înainte de a 
scoate dopurile curățați suprafețele înveci-
nate.

Verificați nivelul electrolitului. Acesta trebuie 
să fie cu 12-15 mm peste grila de protecție 
(sau între semnele de nivel marcate pe carcasa 
transparentă a bateriei).

Înainte de a adăuga apă distilată verificați den-
sitatea electrolitului pe fiecare corp de baterie. 
Dacă este necesar, completați cu apă distilată.

Verificați dacă bornele (2) și dopurile (1) sunt 
curate. Dacă este necesar, ungeți clemele cu 
vaselină tehnică și curățați găurile de aerisire 
din dopuri (1).

Operațiunea 14. Verificarea niveluluiuleiu-
lui în suportul intermediar al dispozitivului 
cardanic de pe puntea față motoare

Verificați nivleul uleiului în reazemul inter-
mediar. Dacă este necesar completați până la 
nivelul orificiului de control, închis cu un dop 
(1).
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Operațiunea 15*. Turbocompresor (Belarus 
900.3/920.3/950/950.2/950.3/952/952.2/ 
952.3/952.4)

Verificați strângerea bolțurilor de fixare a 
turobcompresorului (1), a colectorului de 
evacuare (2) și a contrafișei țevii de eșapament 
(3). Dacă este necesar, fixați bolțurile la 35 – 40 
N/m (3,5 – 4 kgf/m).

* Operațiunea VT se face la fiecare 250 h de funcționare.

Operațiunea 16. Ungerea articulațiilor 
cilindrului  hidraulic al trapezului volanului

Folosind o seringă ungeți articulațiile prin 
gresor (1) (2 gresoare) cu unsoare Litol-24 sau 
cu înlocuitori recomandați până când vaselina 
dă pe afară.

Punte față motoare cu reductori conici

Punte față motoare cu reductori cilindrici 
planetari
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Operațiunea 17*. Ungerea rulmenților 
axului pivotului de fuzetă al reductorilor 
roților de pe puntea față motoare (Belarus 
920.2/920.3/952.2/952.3/952.4)

Umpleți gresoarele osiilor inferioare și su-
perioare ale pivotului de fuzetă al reducto-
rilor roților (4 puncte de ungere) cu unsoare 
Litol-24, efectuând 4-6 ungeri.

Operațiunea 18*. Verificarea jocurilor în 
articulațiile barei de direcție (Belarus 920/
920.2/920.3/952.2/952.3/952.4)

Cu motorul pornit rotiți volanul în ambele 
părți pentru a verifica mersul liber și jocurile 
în articulațiile (1) barei de direcție (4). În ca-
zul în care există joc în articulații efectuați 
următoarele operații:

• Scoateți sârma de siguranță (3);

• Deșurubați dopul filetat (2) astfel încât să 
eliminați rostul în articulațiile îmbinărilor;

• Legați dopul cu sârmă (3).

OBSERVAȚIE: Dacă prin strângerea dopurilor 
filetate jocul din articulații nu dispare, scoateți 
articulația și înlocuiți piesele uzate.

* Operațiunea VT se face la fiecare 250 h de funcționare.
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Operațiunea 19*. Reglarea mersului liber al 
pedalei de ambreiaj

IMPORTANT! Un mers foarte larg al pedalei 
nu va permite să decuplați complet ambreiajul 
și va îngreuna schimbarea vitezelor. Lipsa mer-
sului liber al pedalei de ambreiaj va duce la 
patinarea discurilor de ambreiaj, uzura rapidă 
a garniturilor de fricțiune și supraîncălzirea 
componentelor ambreiajului.

Pentru a regla mersul liber al pedalei de am-
breiaj:

• Deșurubați și scoateți șurubul (2), legând 
țeava (5) de manetă (1);

• Slăbiți contrapiulița (4);

• Deșurubați bolțul (8) a.î. tirantul (6) pedalei 
să se deplaseze în sus la maximum pe pode-
aua cabinei;

• Rotiți la maximum maneta (1) în 
direcția opusă acelor de ceasornic, 
deci până când rulmentul de presare 
atinge tiranții de strângere;

• Rotind furca (3), suprapuneți găurile din 
furcă și manetă (1), după care rotiți furca în 
bara de direcție (5) câte 5-5,5 rotații (deci 
scurtațti bara de direcție). Legați furca (3) de 
manetă folosind șurubul (2).

• Strângeți timoniera pedalei de ambreiaj în 
ordine inversă.

IMPORTANT! Verificați dacă pedala de am-
breiaj revine la maximum pe podea, în zona 
mersului liber al pedalei, în caz contrar reglați 
forța arcului servodirecției (7) folosind un bolț 
(8) sau schimbați poziția contrafișei (9) rotind-
o față de axul șurubului de strângere.

* Operațiunea VT se face la fiecare 250 h de funcționare.



117

Verificarea tehnică BELARUS seria 900

Operațiunea 19a. Schimbarea elementului 
filtrant principal din filtrul de ulei al moto-
rului (Belarus 900.3/920.3/952.3/952.4)

La fiecare 250 h de funcționare schimbați 
elementul filtrant principal (concomitent cu 
schimbarea uleiului în carterul motorului), 
efectuând următoarele operații:

• Scoateți filtrul colector de pe ștuț (1), fo-
losind o cheie speciala sau alte mijloace și 
deșurubați piulița.

• Scoateți fundul (4) cu garnitură (2) și inelul 
(10);

• Scoateți supapa (5), șaiba (6) și arcul (7);

• Apăsați pe clemă (8), deplasați-o 3–4 mm în 
interiorul carcasei (9) și rotiți-o, suprapunând 
degajătile clemei pe canelurile carcasei;

• Scoateți clema din carcasă, elementul filtrant 
principal, supapa de refulare (12) și arcul (11);

• Spălați cu motorină cavitatea carcasei și 
toate componentele filtrului;

• Schimbați elementul filtrant, garniturile (2) 
(260-1017036) și 10 (100-4-4-1b), supa-
pa antidrenaj (5) (2105-1012009-MM3) și 
montați filtrul 245-1017030 parcurgând în 
ordine inversă etapele demontării;

Strângerea piuliței (3) la 30 - 40 N/m 
(3-4kgf/m). Când montați filtrul colec-
tor pe ștuț ungeți garnitura de etanșare din 
cauciuc cu ulei de motor și înșurubați filtrul. 
După contactul cu garniture carcasei, strângeți 
filtrul cu ¾ rotație. Montarea filtrului în carcasă 
se face folosind numai forța manuală.

Pentru schimb folosiți în primul rând elemen-
tul filtrant 245-1017030 care se regăsește în 
lista de piese a motorului.

În locul filtrului colector 245-1017060 cu ele-
ment filtrant cu hârtie de schimb 245-1017060 
se admite montarea unui filtru tip cartuș cap-
sulat prevăzut cu supape antidrenaj și de refu-
lare având următoarele dimensiuni:

- Diametru – 95 -105 mm;

- Înălțime – 140 - 160 mm;

- Filet – ¾ - 16 UNF.
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Verificarea tehnică 2 (VT-2) la fiecare 
500 h de funcționare
Efectuați operațiile VT anterioare, executând 
în plus următoarele:

Operațiunea 20. Filtrul centrifug de 
ulei al motorului (cu excepția Belarus 
900.3/920.3/950.3/952.3/952.3)

• Deșurubați piulița (1) și scoateți carcasa (2);

• Așezați gaura (5) sau tirantul între carcasa fil-
trului și fundul rotorului astfel încât să blocați 
rotorul (3) din rotire prin rotirea cu cheia (4) 
a piuliței rotorului, scoateți manșonul roto-
rului (3);

• Scoateți capacul (6), elicea (7) și plasa filtrantă 
(8) a rotorului. Dacă este necesar, curățați și 
spălați plasa;

• Cu o rașchetă nemetalică curățați depunerile 
de pe pereții interior ai manșonului rotorului;

• Curățați toate elementele, spălați-le cu o 
soluție de detergent și suflați-le cu aer com-
primat;

• Strângeți filtrul, efectuând operațiile în or-
dine inversă. Înainte de fixarea manșonului 
pe carcasa rotorului ungeți inelul de etanșare 
cu vaselină de motor;

• Suprapuneți cotele de balans pe manșon și 
carcasa rotorului. Strângeți cu forță redusă 
piulița de fixare a manșonului până la ajus-
tarea completă a manșonului pe rotor;

• Rotorul trebuie să se învartă liber, fără a se 
bloca;

• Montați carcasa (2) și strângeți piulița (1) la 
35 – 50 N/m (3,5 – 5,0 kgf/m).

OBSERVAȚIE! După oprirea motorului timp de 
30 – 60 sec. trebuie să se audă zgomotul roto-
rului care se învârte. Acest fapt demonstrează 
că filtrul funcționează normal.

ATENȚIE! Pentru motoarele cu pompă turbo 
curățirea filtrului centrifug de ulei se face la 
fiecare 250 h de funcționare.
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Operațiunea 21*. Schimbarea uleiului în 
motor

• Încălziți motorul până la temperatura 
normală de funcționare (min. 70°C);

• Parcați tractorul pe o suprafață plană, opriți 
motorul și frânați tractorul;

• Scoateți capacul (2) gurii de turnare a uleiu-
lui și și scoateți dopul de golire (4).

ATENȚIE: Procedați cu atenție pentru a evita 
contactul cu uleiul fierbinte.

Scurgeți uleiul în containerul pentru depozi-
tarea uleiurilor uzate.

• Puneți la loc dopul de golire (4) și turnați 
pe gura de turnare a uleiului (1) ulei de mo-
tor curat și nou (M-8DM, M-8G2, M-8G2k - de 
iarnă și M-10DM, M-10G2, M-10G2k, de vară 
până la nivelul superior al jojei (3);

• Puneți la loc capacul (2) gurii de turnare;

• Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze 1-2 
min.;

• La 10 minute de la oprirea motorului verificați 
nivelul uleiului cu o sondă de mână;

• Dacă este necesar, completați cu ulei.

* Pentru motoarele cu pompă turbo schimbul de ulei se 
face la fiecare 250 h de funcționare.
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Operațiunea 22. Verificare rosturilor dintre 
supape si culbutoare

OBSERVAȚIE: Verificarea rosturilor se face 
cu motorul rece, verificând în prealabil strân-
gerea bolțurilor capului cilindrilor.

Reglarea se face respecând următoarea suc-
cesiune:

• Scoateți manșonul capacului capului cilin-
drilor și verificați strângerea suporților osiei 
culbutoarelor. Strângerea piulițelor- la 60-90 
N/m (6 – 9 kgf/m);

• Rotiți arborele cotit al motorului până în mo-
mentul întredeschiderii supapelor cilindrului 
1 (supapa de admisie începe să se deschidă, 
iar cea de evacuare începe să se închidă) și 
reglați rosturile în supapele 4, 6, 7 și 8 (citire 
de la ventilator);

• Pentru reglarea rostului scoateți piulița (1) 
șurubului (2), introduceți clema (5) între 
capătul tirantului supapei (3) și suportul col-
butorului (4), înșurubând sau deșurubând 
șurubul (2), fixați rostul corespunzător pe 
jojă.

Dimensiunile rosturilor dintre suportul col-
butorului și capătul tirantului supapei pe mo-
torul rece pentru supapele de admisie și de 
evacuare sunt prevăzute în tabelul de mai jos:

Belarus
900/900.2/920/920.2

Belarus 
950/950.2/952/952.2/900.3/950.3/952.3/952.4

Supape de admisie Supape de evacuare Supape de admisie Supape de evacuare
0,20 – 0,35 0,20 – 0,35 0,20 – 0,35 0,35 – 0,50

• Pentru a regla arborele cotit la 360°, fixați 
întredeschiderea supapelor pe cilindrul 4 
și reglați rosturile pe supapele 1, 2, 3 și 5 
așa cum este ilustrat mai sus;

• După reglarea rosturilor strângeți 
contrapiulițele (1) și puneți la loc piesele 
demontate.
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Operațiunea 23. Jocul în volan

Cu motorul pornit jocul volanului nu trebuie 
să depășească 25°. În caz contrar verificați și 
remediați jocul din articulațiile cilindrilor hi-
draulici și din bara de direcție.

Operațiunea 24. Reglarea frânei de 
staționare și a frânei de lucru. Reglarea 
robinetului frânei și a regulatorului de pre-
siune din sistemul pneumatic

Reglarea direcției frânelor se face în felul 
următor:

a) Deșurubați contrapiulițele (3) bolțurilor de 
reglare (2);

b) Înșurubați bolțurile (2) în furcile de reglare 
sau deșurubați-le asfel încât cursa completă 
a pedalei din dreapta a frânelor să se situ-
eze în intervalul 110 – 120 mm la o forță 
de 120-130 N și să asigure un parcurs de 
frânare de max. 0,9 m la o viteză de 25 
km/h și o forță de 600 N pe pedalele blo-
cate cu placa (1), precum și simultaneitatea 
începerii frânării roților de max. 1 m (cf. 
amprentei). Cusa pedalei frânei din stânga 
trebuie să fie cu 5 – 20 mm mai mică pen-
tru a sigura funcționarea simultană a frâne-
lor în poziție de blocare. Nu se permite 
reducerea cursei pedalelor de frâne cu mai 
puțin de valorile menționate mai sus, pen-
tru că aceasta provoacă uzura prematură a 
garniturilor și supraîncălzirea motorului.

c) Strângeți contrapiulițele (3). Căderea vaseli-
nei în frână produce uleierea discurilor, re-
ducerea forței de frecare între suprafețele 
de lucru ale acestora, frâna “nu ține”. În 
acest caz desfaceți frâna, ștergeți dâra de 
unsoare, iar discurile uleiate se vor spăla cu 
benzină și se vor usca în 5 – 8 min. După 
montare, reglați direcția frânelor.
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Pentru reglarea frânei de staționare parcați 
tractorul pe o suprafață plană, opriți mootrul, 
blocați roțile spate din față și din spate și 
efectuați următoarele operații:

a) Puneți maneta de comandă a frânei de 
staționare (1) în poziție frontală (dinspre 
Dvs.);

b) Slăbiți contrapiulița șurubului de reglare (1) 
(vezi ilustrația de mai jos), precum și piulița 
(7) și scoateți șurubul (5);

c) Rotiți maneta (4) și suprapuneți muchia 
superioară a marginii “B1” de pe manetă 
(2) cu muchia superioară a marginii “B2” 
de pe maneta (3) pentru pedala de frână 
din dreapta, după care, învârtind furca (6), 
suprapuneți găurile de la manetă (4) și furcă 
(6) și montați șurubul (5);

d)  Deșurubați sau înșurubați bolțul (1) astfel 
încât prin mutarea spre sine a manetei de 
comandă cu o forță de 400 N dispozitivul 
de siguranță să se mențină în scobitură în-
tre dinții 3-4 sector “A”, iar tractorul să se  
mențină pe o pantă de 18%. După reglare 
strângeți contrapiulițele slăbite.

Observație: Pentru tractoarele echipate (la 
comandă) cu frâne multidisc care funcționează 
în baie de ulei, operațiile de reglare a frânelor 
sunt identice cu cele descrise mai sus pentru 
tractoarele cu frâne de tip uscat, deci cu ajuto-
rul bolțurilor de reglare. Cursa pedalei trebuie 
să fie de 110-120 mm la o forță de 300 N pe o 
singură pedală.
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Verificarea și reglarea robinetului de frână 
al sistemului pneumatic și al dispozitivului 
de acționare a acestuia

În dispozitivul pneumatic de acționare a frâne-
lor remorcilor este montat un robinet de frână. 
Pentru funcționarea normală a rebinetului de 
frână și a frânelor instalațiilor cuplate la trac-
tor, verificați funcționarea robinetului de frână 
și, în caz de necesitate, reglați-l.

Reglajele se fac în poziția liberă a componen-
telor de comandă a frânelor tractorului după 
reglarea frânelor de lucru și de staționare.

Pentru sistemul pneumatic cu acționare 
simplă:

1. Legați manometrul cu o scală de min. 10 
kgf/cm2 de capul dispozitivului pneumatic 
de cuplare al tractorului.

2. Porniți compresorul și umpleți rezervorul cu 
aer până la presiunea de 7,7 – 8,0 kgf/cm2 

cf. indicatorului de presiune a aerului am-
plasat pe carcasa instrumentelor de la bor-
dul tractorului. Manometrul legat de capul 
de cuplare trebuie să arate în acest caz o 
presiune de min. 7,7 kgf/cm2; dacă presiu-
nea este mai scăzută decât cea menționată 
efectuați următoarele operații:

• Verificați prezența unui rost “a” între șurubul 
(5) și muchia superioară a marginilor de pe 
manete (7 și 8). Rostul trebuie să fie de 1-2 
mm.

• Dacă nu există nici un rost, deșurubați și 
scoateți șurubul (5) și reglați lungimea barei 
prin rotirea bornei (4). 

3. Verificați și, dacă este necesar, reglați com-
presiunea preliminară a arcului (3) până 
la valoarea valoarea de 36 – 38 mm prin 
rotirea piulițelor (2), după care strângeți 
piulițele. Compresiunea preliminară a arcu-
lui se reglează astfel încât la apăsarea peda-
lei frânelor de lucru sau la cuplarea frânei 
de staționare inițial se produce deplasarea 
până la limitator a tijei robinetului frânei, 
după care are loc comprimarea arcului.

4. Dacă este necesar reglați robinetul frânei.

Presiunea în conducta pneumatică, deci 
presiunea afișată de manometrul legat la 
capul de acuplare, se reglează prin rotirea 
șurubului, amplasat sub manșonul de cauci-
uc (8).

Pentru reglare dezlegați tija (1) din ureche 
(9), scoateți manșonul (8), deșurubați ure-
chea 2–3 rotații și, prin rotirea piuliței, reglați 
presiunea aerului până la valoarea de min. 
7,7 kgf/cm2 (pentru Ungaria, Germania 5,3 – 
6 kgf/cm2). Rotiți urechea în piuliță până la 
limită și fixați-o. Găsiți manșonul și cuplați 
tija.

Dacă dispozitivul robinetului frânei și robi-
netul sunt reglate corect, prin acționarea 
pedalelor blocate ale frânelor la cursă 
completă sau prin cuplarea frânei de 
staționare până la fixarea acesteia în dinții 2 
– 3, presiunea în manometrul legat de capul 
de acuplare trebuie să se reducă la zero.

Desfaceți manometrul de capul de acuplare.
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Pentru sistemul pneumatic cu acționare 
dublă (Belarus 900.3/920.3/950.3/952.3/ 
952.34

Legați manometrul cu o scală de min. 10 
kgf/cm2 de capul dispozitivului pneumatic 
de cuplare cu capac galben al conductei de 
comandă.

Porniți compresorul și umpleți rezervorul cu 
aer până la presiunea de 7,7 – 8,0 kgf/cm2 cf. 
indicatorului de presiune a aerului amplasat 
pe carcasa instrumentelor de la bordul tracto-
rului. Manometrul legat de capul de acuplare 
trebuie să arate în acest caz o presiune de 0 
kgf/cm2.

Dacă presiunea este mai scăzută decât cea 
menționată efectuați următoarele operații:

• Verificați prezența unui rost “a” între șurubul 
(5) și muchia superioară a marginilor de pe 
manete (7 și 8). Rostul trebuie să fie de 1 – 2 
mm.

• Dacă nu există nici un rost, deșurubați și 
scoateți șurubul (5) și reglați lungimea barei 
prin rotirea bornei (4).

Verificați și dacă este necesar, reglați com-
presiunea preliminară a arcului (3) până la 
valoarea de 36 – 38 mm prin rotirea piulițelor 
(2), după care strângeți piulițele.

Compresiunea preliminară a arcului se reglează 
astfel încât la apăsarea pedalei frânelor de lu-
cru sau la cuplarea frânei de staționare inițial 
se produce deplasarea până la limitator a tijei 
robinetului frânei, după care are loc compri-
marea arcului.

Dacă este necesar reglați robinetul frânei.

Pentru reglare dezlegați tija (1) din ureche 
(9), scoateți manșonul (8), deșurubați ure-
chea  2 – 3 rotații și, prin rotirea piuliței, reglați 
presiunea aerului până la valoarea de 0 kgf/
cm2. Rotiți urechea în piuliță până la limită și 
fixați-o. Găsiți manșonul și cuplați tija.

Dacă dispozitivul robinetului frânei și robi-
netul sunt reglate corect, prin acționarea 
pedalelor blocate ale frânelor la cursă completă 
sau prin cuplarea frânei de staționare până 
la fixarea acesteia în dinții 2 – 4, presiunea 

în manometrul legat de capul de acuplare 
trebuie să crească până la 6,5 – 80 kgf/cm2.

Defaceți manometrul de capul de acuplare.

În cazul în care reglajele menționate nu 
asigură parametrii de presiune sus menționați, 
scoateți robinetul frânei și duceți-l la reparat.

IMPORTANT! În cazul reglării corecte a robi-
netului de frână și a dispozitivului de acționare 
a acestuia presiunea de pe manometrul 
legat de capul de acuplare de pe dispoziti-
vul cu acționare simplă trebuie să se reducă 
la zero, iar pe dispozitivul cu acționare dublă 
trebuie să crească la 6,5 – 8,0 kgf/cm2 în urma 
deplasării complete a pedalelor blocate, pre-
cum și a cuplării frânei de staționare.
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Verificarea și reglarea regulatorului de pre-
siune în sistemul pneumatic

După 1000 h de funcționare a tractorului (VT 
– 3) în cazul distrugerii regulatorului de pre-
siune, precum și după demontarea acestuia 
pentru spălarea sau înlocuirea componen-
telor uzate, efectuați operațiile de reglare în 
următoarea ordine:

• Legați manometrul de carcasă pe durata 
verificării și reglării cu o valoare a presiunii 
de 0,1 – 0,2 kgf/cm2 și cu o scală de min. 
16kgf/cm2;

• Scoateți manșonul (1)

• Cu ajutorul unei chei pentru piulițe înșurubați 
la maximum capacul (2) în carcasă;

• Porniți motorul. Porniți compresorul și 
umpleți rezervorul cu aer până când intra în 
funcțiune supapa de siguranță (6) la o pre-
siune de 8,5 – 10,0 kgf/cm2. Dacă supapa 
funcționează la o presiune mai mare decât 
cea menționată mai sus reglați supapa cu 
ajutorul unui șurub (8) slăbind în prealabil, 
după care strângând contrapiulița (7);

• Deșirubând gradual capacul (2) reglați forța 
arcurilor (3, 4) astfel încât presiunea aerului 
în rezervor, la care se produce deschiderea 
supapei de descărcare (5), să atinga 7,7 – 8,0 
kgf/cm2

• Fixați această poziție a capacului (2) folosind 
vopsea aplicată pe partea filetată a carcasei 
și puneți manșonul (1);

• Întredeschideți supapa de evacuare a con-
densului din rezervor și reduceți presiunea 
aerului la 6,5 – 7,0 kgf/cm2. La aceste valori 
ale presiunii supapa (5) trebuie să se închidă 
și să comute compresorul pentru umplerea 
rezervorului cu aer comprimat;

• Desfaceți de pe rezervor manometrul de 
control.
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Operațiunea 25. Filtrul regulatorului de 
presiune a aerului în sistemul pneumatic

Pentru curățirea elementului filtrant:

• Deșurubați bolțurile (1) și scoateți capacul 
(2);

• Scoateți elementul filtrant, spălați-l cu o 
soluție de detergent și suflați-l cu aer com-
primat;

• Fixați filtrul în ordinea inversă desfacerii.

Operațiunea 26. Verificarea etanșeității 
conductelor sistemului pneumatic

• Ridicați până la 6,0 – 6,5 kgf/cm2 (indicatorul 
de presiune a aerului de pe panoul instru-
mentelor de bord) presiunea din sistemul 
pneumatic și opriți motorul;

• Verificați pe manometru dacă căderea pre-
siunii în 30 min. nu a depășit 2.0 kgf/cm2. În 
caz contrar stabiliți locul scurgerii de aer și 
remediați defecțiunea.

Operațiunea 27. Comanda arborelui de 
preluare a puterii spate

Forța în maneta (1) în momentul schimbării 
din poziția “cuplat” în poziția “decuplat” și 
invers trebuie să fie în limita 120 – 150 N 
(12 – 15 kgf). Schimbarea trebuie să se facă lin.

Operațiunea 28*. Convergența roților față

Convergența roților față trebuie să fie în 
limita a 0 - 8 mm. Dacă este necesar efectuați 
operațiile de reglare cf. recomandărilor din 
capitolul E “Reglaje”.

* Operația de VT se face la 250 h de funcționare.
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Operațiunea 29. Comanda semnale-
lor reglării de forță și de poziție prin 
schimbătorul de frecvență (dacă este mon-
tat)

Ridicați bara dispozitivului de suspendare 
posterioară în poziție extremă. Maneta (1) 
trebuie să se rotească în limita marcajelor I și II. 
Dacă mersul manetei nu corespunde cerințelor 
menționate, adresați-vă unui mecanic.

Operațiunea 30. Fuzetele osiei față (Belarus 
900/900.2/900.3/950/950.2/950.3)

Folosind o seringă umpleți de 10 – 12 ori cu 
vaselină consistentă prin presa de gresare 
(câte un gresor pe fiecare fuzetă).

Operația 31. Verificarea etanșeității 
îmbinărilor filtrului de aer și țevii 
de eșapament (cu excepția Belarus 
900.3/920.3/950.3/952.3/952.4)

• Scoateți monociclonul (1) și curățați cavi-
tatea interioară a acestuia;

• Slăbiți colierele (2), scoateți șurubul (4), 
eliberați colierul (3) și scoateți filtrul de aer 
(6);

• Desfaceți filtrul de aer slăbind piulițele (7) și 
scoțând fundul (6);

• Curățiți interiorul fundului și turnați ulei 
proaspăt de motor;

• Scoateți cele trei elemente filtrante, spălați-
le cu motorină și suflați-le cu aer compri-
mat. Curățați țeava centrală. Montați filtrul 
de aer și montați-l pe motor;

• Verificați etanșeitatea tuturor îmbinărilor și, 
dacă este necesar, strângeți-le. Motorul care 
funcționează la turația medie a arborelui 
cotit (1000 rot./min.) trebuie să se oprească 
la întredeschiderea țevii de evacuare a aeru-
lui.
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Operațiunea 32. Schimbul filtrului de ulei 
al sistemului hidraulic

OBSERVAȚIE: Schimburile ulterioare ale fil-
trului de ulei se fac la fiecare 1000 h de 
funcționare.

• Scoateți bolțurile (2), capacul (1) și extrageți 
elementul filtrant fixat cu ajutorul limitato-
rului (4);

• Scoateți piulițele (3), limitatorul (4) și ele-
mentul filtrant (5);

• Spălați carcasa (6) în soluție de detergent;

• Montați un element nou filtrant și fixați filtrul 
efectuând operațiile în ordine inversă;

• Montați filtrul prin strângere cu carcasa sis-
temului hidraulic, închideți-o cu un capac (1) 
și fixați cu șuruburi (2).

Operațiunea 32a. Schimbul elementului fil-
trant în rezervorul de ulei al servodirecției 
(Belarus 900.3/920.3/950.3/952.3/952.4)

Pentru a avea acces la rezervorul de ulei rotiți 
fixatoarele și scoateți grila laterală stângă din 
fața măștii radiatorului tractorului.

Deșurubați șuruburile (1), scoateți capacul (2) 
și extrageți elementul filtrant din carcasă.

Montați un nou element filtrant în rezervorul 
de ulei, puneți capacul (2) și fixați cu șuruburi 
(1).

Dacă este necesar, socateți dopul (3) gurii de 
turnare a uleiului și completați cu ulei până la 
cota superioară de pe jojă (4).

OBSERVAȚIE: Schimburile ulterioare ale 
elementului filtrant din rezervorul de ulei 
al servodirec’iei se fac la fiecare 1000 h de 
funcționare.

Operațiunea 33. Curățirea generatorului

Curățiți generatorul de praf și impurități. 
Verificați și, dacă este necesar, strângeți 
șuruburile de fixare a generatorului (1). 
Verificați starea și etanșeitatea îmbinărilor prin 
cleme (2) de pe generator.
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Operațiunea 34. Scurgerea depunerilor din 
filtrul de curățire fină a combustibilului

Scoateți dopul de evacuare (1) și scurgeți 
depunerile până când apare motorina curată 
fără urme de apă și impurități. Dacă este 
necesar, scuturați sistemul pentru combustibil.

Operațiunea 35. Nivelul uleiului în 
transmisie

Verificați nivelul uleiului folosind joja (1) din 
partea stângă a cutiei de viteze. Nivelul nor-
mal de lucru al uleiului trebuie să fie între 
cotele inferioară și superioară de pe jojă.

OBSERVAȚIE: Dacă tractoul Dvs. este prevăzut 
cu reductor de cursă, verificarea uleiului se 
face cu un dop de siguranță (2), amplasat în 
partea dreaptă a cutiei de viteze. Nivelul nor-
mal de lucru al uleiului trebuie să fie la mar-
ginea inferioară a găurii filetate a dopului (2).

Dacă este necesar să corectați nivelul uleiului, 
scoateți dopul (3) de pe capacul superior al 
cutiei de viteze și completați cu ulei până la 
nivelul corespunzător.

Verificați nivelul uleiului în carcasele frâne-
lor “umede” multidisc, în cazul în care aces-
tea sunt montate. Nivelul uleiului trebuie să 
se situeze la marginea orificiului de control și 
alimentare (4).
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Operațiunea 36. Nivelul uleiului în cutiile 
punții față motoare

I. Punte față motoare cu reductori conici 
(920/952)

Verificați nivelul uleiului în:

• Cutiile reductorilor de roți (cilindri conici in-
feriori);

• Cutia vitezei principale (diferențialul față);

• Reazemul intermediar al dispozitivului 
cardanic;

• Cutiile cilindrilor conici superiori;

Nivelul uleiului trebuie să se situeze la mar-
ginile superioare ale găurilor filtrate de con-
trol (1).

Dacă este necesar completați cu ulei prin ori-
ficiul de control până nivelul corespunzător.

II. Punte față motoare cu reductori 
cilindrici planetari (Belarus  920.2 / 920.3 / 
952.2 / 952.3 / 952.4)

Verificați nivelul uleiului în:

• Cutiile reductorilor de roți (stânga și dreap-
ta). Dacă este necesar completați cu ulei până 
la nivelul orificiului de control și alimentare, 
care se închide cu un dop (1);

• În transmisia principală a punții față motoare. 
Daca este necesar completați cu ulei până la 
nivelul orificiului de control și alimentare, care 
se închide cu un dop (2).

Tipul uleiurilor care se toarnă în cutii:

• Uleiuri de transmisie Tap-15V; TSp-15K; TSp-
10; TAD-17i; SAE 80W-90 sau altele analoage 
acestora.
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Operațiunea 37. Rulmenții pivoților 
punții față motoare cu reductori cilindrici 
planetari 

Verificați și dacă este necesar, reglați ajustajul 
rulmenților.

Ajustajul prealabil în rulmenții pivoților trebuie 
să se facă astfel încât forța fuzetei aferentă 
flanșei (5) să se situeze în limita a 60 - 80 N 
(6 – 8 kgf). Dacă este necesar procedați la 
reglare în felul următor:

• Deșurubați 4 șuruburi (2) și înșurubați 2 
șuruburi de demontare (1) în găurile tehno-
logice;

• Scoateți numărul necesar de cale de reglare 
(4) de sub flanșa osiei superioare a pivotului 
(3);

• Deșurubați șuruburile de demontare și 
strângeți în mod egal șuruburile (2) la 120 – 
140 N/m (12-14 KGF/cm).
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Verificarea tehnică 3 (VT-3) la fiecare 
1000 h de funcționare
Efectuați operațiile VT anterioare, în plus 
executați următoarele operații:

Operațiunea 38. Strângerea șuruburilor 
chiulasei

OBSERVAȚIE! Această operație se face cu 
motorul cald.

Scoateți capacul culbutoarelor, capacul capu-
lui cilindrilor și osia culbutoarelor din carcasă.

Folosind o cheie dinamometrică verificați și 
strângeți șuruburile capului cilindrilor în or-
dinea menționată în desenul din dreapta.

Strângerea șuruburilor trebuie să se facă la 
160 – 180 N/m (16 – 18 kgf/m).

Operațiunea 39. Filtrul de curățire grosieră 
a combustibilului

Spălați filtrul de curățire grosieră a combusti-
bilului efectuând următoarele operații:

• Întredeschideți robinetul rezervorului de 
combustibil;

• Deșurubați șuruburile (1) de fixare a paharu-
lui (3) și scoateți-l;

• Deșurubați oglinda reflectoare cu sita de fil-
tru (2) și scoateți difuzorul;

• Spălați cu motorină oglinda reflectoare cu 
sita de filtru, difuzorul și paharul filtrului;

• Strângeți componentele filtrului în ordine 
inversă;

• Umpleți sistemul cu combustibil.

Scuturați sistemul și scoateți aerul din siste-
mul de combustibil așa cum este ilustrat mai 
jos (operațiunea 40).
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Operațiunea 40. Înlocuirea elementului fil-
trant al filtrului de curățire fină a combus-
tibilului

• Scoateți dopul (1) și goliți depunerile.

• Deșurubați 4 piulițe și scoateți capacul (3).

• Scoateți elementul filtrant (2).

• Spălați carcasa și capacul cu motorină curată.

• Verificați etanșeitatea capacului și dacă este 
necesar,  înlocuiți-l.

• Montați un element filtrant nou.

• Umpleți cutia filtrului cu combustibil.

• Montați capacul și șuruburile de fixare.

IMPORTANT! După curățirea sau înlocuirea 
elementului filtrant (sau după golirea rezer-
vorului de combustibil) este necesar să scoateți 
aerul din sistem înainte de a porni motorul.

Pentru a scoate aerul din sistem:

• Slăbiți dopul (1) filtrului de curățire fină;

• Deșurubați mânerul pompei de injecție (3);

• Verificați dacă este deschis robinetul 
rezervorului de combustibil și dacă există 
motorină în rezervoare;

• Slăbiți dopul (2) de pe pompa de motorină;

• Pompați rapid în sistem cu pompa de injecție 
până când de sub dop iese motorină curată 
fara bule de aer. Strângeți dopul (2) pompei 
de combustibil. Continuați să pompați în sis-
tem până când de sub dopul (1)  filtrului de 
curățire fină apare motorină fără bule de aer;

• Înșurubați mânerul pompei de injecție.

OBSERVAȚIE: Dacă pornirea motorului este 
dificilă slăbiți piulița olandeză de pe țeava 
fiecărui injector și turând motorul cu starterul, 
scoateți aerul din țevi. Turați motorul 10 – 15 
sec., după care fixați piulița olandeză.
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Operațiunea 41. Generatorul

Scoateți cureaua de transmisie (1) de pe roata 
de transmisie a generatorului (2).

Verificați dacă rotorul generatorului se rotește 
cu ușurință sau dacă există joc în rulmenți.

În cazul în care există joc în rulmenți sau ro-
torul se înțepenește scoateți generatorul și 
duceți-l la reparat.

Operațiunea 42. Reglarea rulmenților roților 
față Belarus 900/900.2/900.3/950/950.3)

• Trageți frâna de staționare și puneți pene în 
față și în spatele roților spate.

• Ridicați osia frontală până la desprinderea 
roților de pe sol și puneți un sprijin sub osia 
frontală.

• Deșurubați șuruburile (1), scoateți capacul 
(2), garnitura (3).

• Scoateți șplitul (4), piulița (10), inelul (5) și 
rulmentul exterior (9).

• Scoateți butucul roții din montură și scoateți 
rulmentul interior (8), janta (6) și manșonul-
colier (7).

• Spălați toate componentele cu motorină.

• În cazul uzării sau defectării rulmenților și 
manșoanelor-colier, schimbați-le cu unele 
noi.

• Montați la loc toate piesele demontate în or-
dinea inversă.

• Umpleți spațiul dintre rulmenți în interiorul 
butucului cu unsoare consistentă la jumătate 
din volum.

• Strângeți piulița  (10) la 20 N/m (2 kgf/m). 
Potriviți piulița până la suprapunerea fantei 
peste gaura osiei și strângeți piulița.

• Ungeți cu unsoare cavitatea interioară ca-
pacului (2) la jumătate din volum.

• Repetați operațiile pentru fiecare roată.
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Operațiunea 43. Articulațiile barei de 
direcție (Belarus 900/900.2/900.3/950/ 
950.2/950.3)

Cu motorul pornit rotiți volanul în ambele 
direcții pentru a verifica cursa liberă și jocul în 
articulațiile (1) barei de direcție (4).

În cazul în care există joc în articulații efectuați 
următoarele operații:

• Scoateți sârma de siguranță (3);

• Strângeți dopurile filetate (2);

• Strângeți dopurile cu sârmă (3).

OBSERVAȚIE: dacă prin strângerea dopurilor 
filetate nu se remediază jocul din articulații, 
desfaceți articulația și înlocuiți piesele uzate.

Operația 44*. Ungerea rulmentului 
contrafișei dreapta al dispozitivului poste-
rior de ridicare

Cu ajutorul unei seringi ungeți mecanismul 
de reglare a contrafișei dreapta prin gresor (1 
punct de ungere). Împingeți cu siringa de 4 - 6 
ori. Vaselina – Litol-24.

Operațiunea 45*. Ungerea bucșelor arbore-
lui dispozitivului posterior de ridicare

Ungeți 2 puncte de unsoare prin gresorul din 
consola dispozitivului de ridicare până când 
apare unsoarea din rosturi. Vaselina – Litol-24.

Operațiunea 46*. Îmbinările exterioare cu 
șuruburi

Verificați și, dacă este necesar, strângeți cele 
mai importante îmbinări cu șuruburi:

• Piulițele roților față-spate și șuruburile butu-
cilor roților spate;

• Bara frontală - semicadre de lonjeroane;

• Semicadre de lonjeroane - carcasa ambreia-
jului

• Șuruburile de fixare a plăcilor dispozitivului 
de cuplare a tracțiunii față;

• Motorul - carcasa ambreiajului;

• Ambreiajul - carcasa cutiei de viteze;

• Carcasa cutiei de viteze - carcasa punții spate;

• Carcasa punții spate - barele dispozitivului 
superior de suspendare și tracțiunii față;

• Stâlpii de sprijin frontali și posteriori ai cabi-
nei; barele și șuruburile cilindrului hidraulic 
al volanului;

• Carcasa punții spate - brațul semiaxului 

• Carcasa punții față motoare - brațul cu re-
ductorii roții;

• Piulițele flanșelor arborilor cardanici;

• Piulițele penelor carcasei punții față mo-
toare; carcasa reazemului intermediar al dis-
pozitivului cardanic - carcasa ambreiajului; 
șurubul de fixare a suporților tracțiune față 
și ascensorului hidraulic.* pentru tractoarele prevăzute cu dispozitiv hidraulic 

posterior de suspendare, operațiile 44 și 45 se exclud.
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Operația 47. Schimbarea uleiului în siste-
mul hidraulic

• Înainte de schimbarea uleiului încălziți uleiul 
în sistemul hidraulic;

• Parcați tractorul pe o suprafață plană, 
coborâți și decupați instalația suspendată;

• Înfrânați tractorul și opriți motorul;

• Scoateți dopul de alimentare (2) și dopul de 
golire (1) de pe rezervorul sistemului hidrau-
lic și turnați uleiul în bidonul pentru ulei uzat.

ATENȚIE! Fiți atenți pentru a evita contactul 
cu uleiul fierbinte. Refolosiți corect uleiul.

• Montați  dopul de golire (1) și alimentați sis-
temul cu ulei proaspăt. Puneți la loc dopul 
de alimentare (vezi Operația 3).

Operația 47 a. Schimbarea uleiului în cu-
tia servodirecției (Belarus 900.3 / 920.3 / 
950.3 / 952.3 / 952.4)

• Respectați recomandările prevăzute pentru 
operația de mai sus. Pentru a avea acces la 
rezervorul servodirecției ridicați la maximum 
capacul radiatorului motorului și fixați-l în 
poziție ridicată.

• Scoateți capacul (2) gurii de alimentare 
și dopul de alimentare (3). Turnați uleiul 
din rezervor în bidonul pentru ulei uzat. 
Refolosiți corect uleiul.

• Puneți la loc dopul de golire (3) și turnați 
ulei proaspăt BECHEM Staroil 32 sau Hessol 
Hydraulikoil HLP 32.

• Nivelul uleiului trebuie să atingă cota 
superioară pe jojă (1).

• Puneți la loc capacul (2). Montați grila de 
radiator al motorului.
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Operația 48. Schimbarea uleiului în trans-
misie și în carcasele frânelor de tip “umed” 
(dacă sunt montate)

• Înainte de schimbarea uleiului încălziți mo-
torul;

• Parcați tractorul pe o suprafață plană, 
coborâți instalația agricolă și opriți motorul.

• Trageți frâna de staționare și blocați roțile cu 
pene.

• Deșurubați dopul de control și scoateți 
dopurile de golire (1) din carcasele punții 
spate și a cutiei de viteze și turnați uleiul în 
recipientul special pentru ulei uzat. Refolosiți 
corect uleiul uzat.

ATENȚIE! Fiți atenți pentru a evita contactul 
cu uleiul fierbinte.• Ungeți transmisia cu ulei 
proaspăt. Puneți la loc dopul de control (2);

• Deșurubați dopurile de control alimentare 
(1) și dopurile de golire (2) de pe carcase-
le frânelor stânga-dreapta de tip “umed” și 
turnați uleiul așa cum este precizat mai sus.

• Înșurubați dopurile de golire.

• Alimentați cutia cu ulei proaspăt de trans-
misie până la marginea de jos a orificiilor de 
control alimentare.

• Înșurubați dopurile (1).

Action 48a. Schimbarea uleiului în carcase-
le frânelor de tip “umed”

Pentru a drena uleiul din carcasele frânelor de 
tip “umed”, se procedează după cum urmează:

• Plasați tractorul pe o suprafață plană, nive-
lata;

• Deșurubați prizele de control / completare 
(1) în dreapta și stânga carcaselor frânelor;

• Deșurubați butonul de scurgere (2) din 
dreapta și stânga carcaselor de frânare și 
scurgeți uleiul într-un vas special pentru ulei 
uzat;

• Inșurubați prizele de verificare (2);

• Turnați ulei în ambele carcase prin orificiile 
prizelor de control (1).

OBSERVAȚIE:

1. Schimbarea uleiului în carcasele de frânare 
vor fi efectuate simultan cu schimbarea 
uleiului în transmisie. Marca uleiului utilizat 
pentru frâne este similar cu cel din trans-
misie.

2. Volumul total de ulei turnat în ambele car-
case ale frânelor trebuie să fie de 2,5 ± 0,1 
litri.
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Operația 49. Schimbarea uleiului în cutiile 
punții față motoare și a reazemului inter-
mediar

I. Punte față motoare cu reductori conici 
(Belarus 920/952)

• Înainte de schimbarea uleiului, încălziți 
uleiul în cutia punții față motoare;

• Parcați tractorul pe o suprafață orizontală 
plană. Cuplați frâna de staționare și blocați 
roțile spate cu pene anterioare și posterio-
are.

• Scoateți dopurile de control alimentare (1) și 
dopurile de golire (2, 3, 4) din cutiile reduc-
torilor conici, a vitezei principale și a reaze-
mului de sprijin. Turnați uleiul într-un recipi-
ent special.

ATENȚIE! Procedați cu atenție pentru a evita 
contactul cu uleiul fierbinte. Refolosiți corect 
uleiul.

• Montați și strângeți dopurile de golire.

• Umpleți cutia cu ulei de transmisie proaspăt 
Tap-15V, Tsp-15K, Tsp-10, TAD-17 sau altele 
analoge până la marginile inferioare ale ori-
ficiilor de alimentare.

Pentru golirea uleiului din cutia cuplului conic 
superior:

• Cu ajutorul unei pompe de unsoare lichidă 
(3) pompați o parte din unsoare prin orificiul 
de alimentare (4);

• Deșurubați bolțurile (2), scoateți capacul (1) 
și eliminați uleiul rămas;

• Montați capacul (1) și bolțurile (2);

• Cu ajutorul pompei de unsoare lichidă 
umpleți cu ulei cavitatea cuplului conic su-
perior până la muchia de jos a orificiului (4);

• Montați și strângeți toate dopurile de con-
trol alimentare.
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II. Punte față motoare cu reductori 
cilindrici planetari (Belarus 920.2 / 920.3 / 
952.2 / 952.3 / 952.4)

• Porniți tractorul și încălziți uleiul în cutia 
punții față motoare;

• Parcați tractorul pe o suprafață orizontală 
plană. Opriți motorul. Cuplați frâna de 
staționare și blocați roțile spate cu pene în 
ambele părți.

• Scoateți dopurile de control alimentare (in-
dicate cu săgeți) și dopurile de golire (1, 2, 
3) din cutiile reductorilor de roți, a vitezei 
principale și a reazemului de sprijin și turnați 
uleiul într-un recipient special pentru ulei 
uzat. Refolosiți corect uleiul.

• Montați și strângeți la loc dopurile de golire.

• Umpleți cutia cu ulei de transmisie proaspăt 
Tap-15V, Tsp-15K, Tsp-10, TAD-17 sau altele 
analoge până la marginile inferioare ale ori-
ficiilor de alimentare.

• Puneți la loc dopurile de control alimentare 
și strângeți-le.

Operația 50. Rulmenții flanșei reductorului 
cilindric-planetar al punții față motoare

Verificați și dacă este necesar, reglați rulmenții 
cu role conice (3,5) fără joc, efectuând 
următoarele operații:

• Deșurubați șuruburile și scoateți capacul (2);

• Strângeți piulița (1) la 180 – 200 N/m (18 – 
20 kgf/cm) după care rotiți-le la 15-20°;

• Punctați piulița în cele doua fante ale flanșei 
(4);

• Puneți capacul (2) la loc.
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Operația 51. Filtrul de curățire preliminară 
a uleiului de motor

• Slăbiți cele 4 coliere de pe furtunurile de cu-
plare și scoateți filtrul din țeava de ulei care 
este amplasată în fața radiatorului de ulei al 
motorului.

IMPORTANT! Urmăriți cum este orientat fil-
trul în țeava de ulei. Nu se permite montarea 
arbitrară a filtrului.

• Spălați filtrul în motorină și suflați-l cu aer 
comprimat în direcția săgeții aplicate pe car-
casa filtrului.

• Montați filtrul, acordând atenție orientării 
corecte a acestuia în țeava de ulei.

• Strângeți colierele pe furtunuri.

Operația 52. Curățarea tubului de aerisire 
de pe motor

• Desfaceți șuruburile (1) și scoateți tubul de 
aerisire de pe motor (2).

• Scoateți tubul de aerisire, curățați-l cu 
motorină și suflați-l cu aer comprimat. 
Turnați în filtrul tubului de aerisire puțin ulei 
de motor, și lăsându-l să curgă, montați-l la 
loc.
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Verificarea specială 
La fiecare 2000 h de funcționare
Operația 53. Verificarea injectoarelor mo-
torului

IMPORTANT! Injectoarele trebuie să fie 
curățate și reglate în atelierul specializat al 
dealerului.

ATENȚIONARE! Motorina este injectată la 
presiune înaltă și poate provoca răni serioase, 
în cazul în care verificați cu mâna pulverizarea 
injectoarelor. Folosiți pentru aceasta un panou 
de hârtie sau carton. Înainte de legarea sau 
decuplarea țevilor de alimentare cu carburant 
opriți motorul pentru a scădea presiunea. 
Înainte de pornirea motorului strângeți toate 
îmbinările de pe țevile de alimentare cu com-
bustibil. În cazul în care motorina picură pe 
pielea mâinilor adresați-vă medicului, în caz 
contrar este posibilă septicemia.

OBSERVAȚIE! Este indicat să aveți o trusă de 
injectoare calibrate și reglate pentru montarea 
lor rapidă pe motor.

Scoateți și schimbați injectoarele efectuând 
următoarele operații:

• Înainte de decuplarea sau slăbirea oricăror 
părți componente ale sistemului de com-
bustibil curățați complet suprafața de lucru;

• Deșurubați piulițele (4) și desfaceți țevile de 
combustibil pentru presiune înaltă (5) de in-
jectoare (3) și pompa de motorină.

• Scoateți țevile de combustibil;

• Deșurubați 4 bolțuri (1)  de pe țeava de go-
lire și scoateți țeava de golire (2). Îndepărtați 
șaibele de etanșare din cupru (câte două 
șaibe pe fiecare șurub “banjo”);

• Deșurubați șuruburile (6) de fixare a injec-
toarelor și scoateți injectoarele (3);

• Trimiteți injectoarele la atelierul unui dealer;

• Montați injectoarele, verificate, reglate și 
curățate, efectuând operațiile enumerate 
mai sus în ordine inversă;

• Eliminați aerul din sistem.

IMPORTANT ! La fiecare montaj al injectoare-
lor folosiți șaibe noi de cupru.
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Operația 54. Unghiul de avans pentru 
injecția pompei de combustibil

Unghiul de incidență de avans pentru injecția 
pompei de motorină trebuie să se încadreze 
între 17 – 19° și între 19-21°.

Verificarea și reglarea unghiului de avans pen-
tru injectarea motorinei se efectuează într-un 
atelier specializat al dealerului.

La montarea pompei de motorină “Motorpal” 
(Cehia) unghiurile de incidență de avans pen-
tru injecție trebuie să fie de:

• 15-18° în amonte de pompa de ulei 
(900/900.2/920/920.2);

• 12-14° în amonte de pompa de ulei 
(950/950.2/952/952.2);

În cazul montării unei pompe de combusti-
bil IAZDA pentru motoarele D-245.5 S2 (Be-
larus 950.3/952.3/952.4) și pentru motoare 
D-245.43 S2 (Belarus 900.3/920.3) unghiul de 
incidență de avans pentru injecția pompei de 
motorină trebuie să se încadreze între 3,5–4,5°.

IMPORTANT! Reglarea instalației de combus-
tibil de către operatorul (proprietarul) trac-
torului reprezintă un motiv pentru anularea 
garanției oferite de producător.

Operația 55. Reglarea pompei de motorină 
pe bancul de probă

Reglarea pompei de motorină trebuie 
efectuată în atelierul specializat al dealerului.

Operația 55. Curățirea sistemului de răcire 
a motorului

Pentru curățirea sistemului folosiți o soluție 
din 50-60 g de sodă calcinată la 1 l de apă.

Curățirea se face în felul următor:

• Turnați în radiator 2 l de petrol lampant și 
umpleți sistemul cu amestecul preparat;

• Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze 8 – 
10 h, după care goliți soluția și clătiți siste-
mul de răcire cu apă curată;

• Verificați gradul de curățenie a celulei radia-
torului. Dacă este necesar spălați radiatorul 
și suflați-l cu aer comprimat (direcția jetului 
de aer – dinspre motor);

ATENȚIE! Gradul de îmbâcsire a radiatoru-
lui, întinderea insuficientă a curelei de venti-
lator și prezența impurităților în sistemul de 
răcire produc supraîncălzirea și scoaterea din 
funcțiune a motorului.
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Operațiunea 57. Demaratorul motorului

• Deșurubați bolțurile (1) și scoateți capacul 
(2);

• Verificați starea colectorului (3), a periilor (5) 
și a arcurilor (4);

• Verificați dacă periile se mișcă liber. Presiunea 
periilor pe suprafața colectorului trebuie să 
fie de 0,75 – 1,00 kgf. În caz contrar înlocuiți 
portperia în suport.

• În cazul în care există un grad ridicat de 
uzură sau ardere a suprafeței colectorului, 
expediați demaratorul la atelier pentru a fi 
reparat.

Verificarea tehnică generală

Operația 58. Reglarea supapei de golire a 
filtrului centrifug de ulei al motorului (cu 
excepția Belarus 900.3 / 920.3 / 950.3 / 
952.3 / 952.4)

Dacă atunci când motorul este pornit în regim 
nominal la o temperatură normală (80 - 100°C) 
presiunea uleiului scade sub 0,1 Mpa, opriți 
motorul și remediați defecțiunea.

Una din metodele de creștere a presiunii este 
reglarea suplimentară a supapei de golire a 
centrifugii. Pentru aceasta scoateți dopul fi-
letat ( nu este ilustrat) și, cu ajutorul unei 
șurubelnițe, înșurubând șurubul de reglare 
(1) în carcasă, reglați suplimentar presiunea 
uleiului. Dacă această metodă nu remediază 
defecțiunea adresați-vă dealerului.
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Verificarea tehnică de sezon
Efectuarea verificării tehnice de sezon se suprapune cu efectuare operațiilor de verificare 
tehnică ordinară.

Conținut lucrări
La trecerea spre sezonul toamnă-iarnă (la o 
temperatură medie zilnică de max +5°C)

La trecerea spre sezonul primăvară-vară ( la 
o temperatură medie zilnică de min +5°C)

Schimbați tipurile de vară de ulei cu cele de 
iarnă (vezi tabel de lubrifiere)
În carterul motorului
În carcasa agregatelor hidraulice
În cutia de transmisie
În cutiile frânelor de tip “umed” (dacă sunt 
montate)
În cutia punții față motoare
În cutiile reductorilor vitezelor conice ale 
punții față motoare
În reazemul intermediar al dispozitivului 
punții față motoare
Înșurubați la maximum șurubul de reglare 
sezonieră a tensiunii la generator (poziția 3 – 
iarnă)*
Schimbați unsoarea din butucii roților față
Alimentați sistemul de răcire a motorului 
cu lichid care nu îngheață la temperatură 
scăzută, spălând în prealabil sistemul de 
răcire.
Curățați gaura calibrată al șurubului ștuțului 
încălzitorului cu flacără (în afara de Belarus 
900.3/920.3/950.3/952.3/952.4)
Scoateți arborii cardanici și verificați 
etanșeitatea ajustajului flanșelor în direcția 
osiei pe arborii cutiei de transmisie, ai 
reazemului intermediar și ai roții dințate 
conducătoare ai vitezei principale (trac-
toarele cu punte față motoare). Jocurile din 
osie se elimină prin strângerea piulițelor.

Schimbați uleiurile de iarnă cu cele de vară

În carterul motorului
În carcasa agregatelor hidraulice
În cutia de transmisie
În cutiile frânelor de tip “umed” (dacă sunt 
montate)
În cutia punții față motoare
În cutiile reductorilor vitezelor conice ale 
punții față motoare
În reazemul intermediar al dispozitivului 
punții față motoare
În reazemul intermediar al dispozitivului 
punții față motoare
Montați șiurubul de reglare sezonieră de pe 
generator în poziția “L” – vară.

* Numai pentru generatorul prevăzut cu reglaj sezonier pentru presiune.
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Verificarea tehnică a tractorului în condiții 
deosebite de exploatare

În cazul exploatării tractorului în condiții de-
osebite ( la temperaturi scăzute, în deșert, pe 
soluri nisipoase sau mlăștinoase, pe piatră) se 
menține periodicitatea și numărul menționat 
de verificări tehnice.

În plus se fac lucrări suplimentare de verificare 
sau se execută mai des lucrările menționate 
mai jos.

În cazul exploatării tractorului în condiții 
de deșert, pe soluri nisipoase, la tempera-
turi ridicate sau în condiții de atmosferă 
plină de praf

Alimentați motorul cu ulei și combustibil 
prin metoda închisă. La fiecare trei schimburi 
schimbați uleiul de pe fundul filtrului de aer.

La VT-1 verificați:

• Uleiul în motor; nu se admite prezența 
impurităților mecanice în ulei; Dacă este 
necesar, schimbați uleiul;

• Circuitul central al filtrului de aer (circuitul 
trebuie să fie curat). Curățați filtrul de aer și 
verificați-l la fiecare 20h;

• Spălați cu jet de apă sau suflați cu aer com-
primat miezul radiatorului pe apă; radiato-
rul trebuie să fie curat, pe suprafața acestuia 
nu trebuie să existe urme de ulei. La VT-2 
curățați dopul rezervorului de combustibil.

În cazul exploatării tractorului la tem-
peraturi joase preîncălziți motorul înainte 
de pornirea de pe loc până la 20 - 30°C. 
La sfârșitul schimbului umpleți complet 
rezervoarele de combustibil (la minus 30°C 
alimentați cu motorină pentru zonele arctice) 
și scurgeți condensul din rezervor. Instalația 
de răcire va fi alimentată cu antigel.

În cazul folosirii tractorului pe soluri pie-
troase și în condiții muntoase înalte

Lunar verificați printr-o inspecție exterioară 
absența defecțiunilor aparatului de rulare și 
ale altor componente ale tractorului, precum 
și strângerea dopurilor carterului motorului, 
ale punții spate și punții motoare față, fixarea 
roților motoare. Verificați etanșeitatea dopu-

rilor radiatorului din instalația de răcire a mo-
torului.

În condiții muntoase înalte, pentru evitarea 
nerespectării procesului de funcționare a mo-
torului reglați pompa de motorină în scopul 
reducerii capacității acesteia la următoarele 
limite:

• La înălțimea de 1500 – 2000 m deasupra 
nivelului mării reduceți capacitatea cu 10%;

• La înălțimea de 2000 – 2500 m – cu 10%;

• La înălțimea de 2500 – 3000 m – cu 20%;

• Nu se recomandă lucrul la înălțimea de peste 
3000 m.

Verificarea tehnică a tracotrului în situația 
pregătirii acestuia pentru garare, depozi-
tarea și scoaterea din depozit

Verificarea tehnică a tractorului în cazurile 
menționate se face cf. Regulilor menționate în 
capitolul “Depozitarea tractorului”.
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Tabelul ungerilor

Denumirile ansamblelor 
și a punctelor de ungere

Denumirea, tipul și abrevierea standard a materialelor și a lichidelor 
lubrifiante

Nr.
puncte 
ungereVaselina pentru exploatare la 

temperatură
Alimentare în 

cauzl exploatării, 
I

Ungere în cazul 
depozitării (max. 

6 luni)-40°C - +5°C +5°C - +50°C

Carter motor

Ulei de motor:

1

De bază
M-8DM M-10DM 12,0 12,0

De rezervă
M-8G2k
M-8G

M-10G2lk
M-10G2

Fundul transmisiei de 
putere

Ulei de motor uzat filtrat în 
prealabil

1,7
3,0 (F-245.5)

1,7
3,0 (D-245.5) 1

Carcasa transmisiei de 
putere

Carcasa frânelor de tip 
“umed

De bază
Ulei de trans-

misie 
Tap-15V*;

TSp-15k; TSp-10

TSp-15k 40 
 

1,5 (strânga)
1,0 (dreapta)

40 
 

1,5 (strânga)
1,0 (dreapta)

1 
 
1 
1

Carcasa reductorilor an-
grenajului conic al punții 

față motoare

Carcasa punții față mo-
toare

Carcasa cilindrilor conici 
superiori ai reductorilor 

punte față motoare

Reazemul intermediar al 
dispozitivului punții față 

motoare

Roata de curea de 
acționare

De rezervă
Ulei de transmi-

sie TAD-17 
 

-// - 
 
 
 

La fel 
 
 

-// - 
 
 
 

-// - 
 
 
 

-// -

Ulei de transmi-
sie TAD-17 

 
-// - 

 
 
 

La fel 
 
 

-// - 
 
 
 

-// - 
 
 
 

-// -

 
 
 

1,8 (2,0)** 
 
 
 

1,6 (3,7)** 
 
 

0,25 
 
 
 

0,15 
 
 
 

0,50

 
 
 

1,8 (2,0)** 
 
 
 

1,6 (3,0)** 
 
 

0,25 
 
 
 

0,15 
 
 
 

0,50

 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
1

* la temperaturi între -15°C – 20°C reduceți cu până la 30% volumul alimentării cu uleiul AU GOST 1642-75 sau cu 
ulei industrial 1-12A GOST 20799-75. La temperaturi de până la -55°C reduceți cu până la 15% volumul alimentării 
cu motorină de iarnă.

** În paranteze sunt prezentate capacitățiile de alimentare pentru puntea față motoare cu reductori cilindrici 
planetari (Belarus 920.2/920.3/952.2/952.3/952.4).
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Denumirile ansamblelor 
și a punctelor de ungere

Denumirea, tipul și abrevierea standard a materialelor și a lichidelor 
lubrifiante

Nr.
puncte 
ungereVaselina pentru exploatare la 

temperatură
Alimentare în 

cauzl exploatării, 
I

Ungere în cazul 
depozitării (max. 

6 luni)-40°C - +5°C +5°C - +50°C

Rezervor ulei instalație 
hidraulică

Ulei de motor:
De bază

M-8G2k M-10G2 M-10G2k

De rezervă
Ulei industrial Bechem Staroil 32, 

I-30A 25.0 -//- 1

Rezervorul de ulei al 
servodirecției 

(900.3,9203, 950.3, 952.3, 
952.4)

Hessol Hygdraulik HLP 32 6.0 -//- 1

Rulmentul furcii de 
comandă a ambreiajului

Rulmenții butu-
cilor roților față 

(900/900.2/950/950.2)

Fuzeta osiei frontale 
(900/900.2/950/950.2)

 

Pinionul contrafișei de 
reglare

Bucșa arborelui instalației 
de ridicare posterioară

 

Articulațiile cilindrului 
hidraulic al volanului

Osiile pivotului de fuzetă 
a punții față motoare 
cu reductori cilindrici 

planetari

Ungere pe bază de Litol 24
Unsoare repetată 
Bechem LCP-GM 

 
La fel 

 
 
 

- // - 
 
 
 

- // - 
 
 

- // - 
 
 
 

- // - 
 
 

- // -

4-6 ungeri cu 
pompa de un-

gere (0,02) 
 

0,40 
 
 
 

10-12 ungeri 
cu pompa de 
ungere (0,05) 

 
0,005 

 
 

Până când apare 
unsoarea din 

rost (0,01) 
 

0,0125 
 
 

0,03

-//- 
 
 
 

La fel 
 
 
 

- // - 
 
 
 

- // - 
 
 

- // - 
 
 
 

- // - 
 
 

- // -

 
1 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
4
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Instalația de răcire a motorului 17
Instalația de ungere a motorului 12
Cutia de transmisie 40
Cutia punte față motoare cu reductori conici 1,6
Cutia punte față motoare cu reductori cilindrici planetari 3,7
Carcasa redactor cu cilindri conici (fiecare) 1,8
Cutia reductorului cilindric planetar 2,0
Rezervor de ulei al sistemului hidraulic ți servodirecției 
(cu excepția Belarus 900.3/920.3/950.3/952.3/952.4)

25,0

Rezervoarele de combustibil 130
Carcasa  reazemului intermediar al dispozitivului cardanic al punții față motoare 0,15
Carcasa cutiei de viteze a reductorului punte față motoare (fiecare) 0,25
Rezervorul de ulei al servodirecției (Belarus 900.3/920.3/950.3/952.3/952.4) 6,00
Cutia frânei multidisc de tip umed (stânga) 1,50
Cutia frânei multidisc de tip umed (dreapta) 1,00

Verificarea tehnică BELARUS seria 900

Capacitatea de alimentare, l
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Parametrii de reglare a pompelor de combustibil 4UTNI și 4UTUNI-T pe bancul de 
probă

Denumire 
parametru

Unitate de 
măsură

4UTUNI 4UTUNI-T
D-243 D-245.5

Unghiul de alimentare a secțiunii cf. menis-
cului până la punctul mort superior al ta-
chetului (cf. profilului camei)

Turația nominală a arborelui camelor pompei

Alimentarea ciclică la o turație nominală

Turația la declanșarea acțiunii regulatorului

Iregularitatea alimentării cu combustibil între 
secțiuni la o turație nominală de maximum

Turația corespunzătoare mersului în gol al 
motorului

Alimentarea ciclică la o turație maximă a 
mersului în gol, maximum

Iregularitatea alimentării cu combustibil între 
secțiuni la o turație maximă a mersului în 
gol, maximum

Turația corespunzătoare cuplului motor 
maxim

Turația corespunzătoare decuplării dispoziti-
vului de corecție

Alimentarea ciclică la o turație maximă a 
arborelui camelor pompei de 80 – 100 
rot./min. minimum

Presiunea în capul pompei de combustibil la 
o turație nominală a arborelui camelor

Turația corespunzătoare închiderii automate 
complete a alimentării cu combustibil prin 
injectoare, maximum

Grade

Rot./min.

Mm3/ciclu

Rot./min.

%

Rot./min.

Mm3/ciclu

%

Rot./min.

Rot./min.

Mm3/ciclu

MPa
(kgf/cm2)

Rot./min.

57± 1

1100±5

70±1,4

1115-1125

6

1160

22,5

35

800-850

1030-1090

140

0,07 – 013
(0,7 – 1,3)

1250

57± 1

900±5

82±1,4

  915-925

6

960

22,5

35

700-750

840-890

140

0,07 – 013
(0,7 – 1,3)

1050
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Parametrii de reglare a pompelor de combustibil marca OAO “Motorpal” (Cehia) pe 
bancul de probă

Nr.
crt.

Denumire parametrii D-243 S D-245.5 S
PP4M10P1f-3478 PP4M10U1f-3488

1 Turația nominală a arborelui pompei, min-1 1000 900
2 Alimentarea ciclică a arborelui camelor 

pompei la o turație de..., mm3/ciclu:
1100 rot./min.
900 rot./min.
800 rot./min.
700 rot./min.
500 rot./min.

 
 

84,5±1,5
-
-

80±2,0
60±3,0

3 Turația arborelui camelor pompei, 
corespunzătoare demarării acțiunii regula-
torului, min

1130-1140

4 Iregularitatea alimentării cu combustibil a 
secțiunilor pompei la o turație nominală de 
maximum, %

6

5 Turația corespunzătoare închiderii auto-
mate complete a alimentării cu combustibil 
prin injectoar, min-1

1214 max

6 Alimentarea ciclică a arborelui camelor 
pompei la o turație de 100 rot./min., 
mm3/ciclu

140 min

7 Unghiul de alimentare a celorlalte secțiuni 
față de prima secțiune, grade

III
IV
II

 
 

90±0,5
180±0,5
270±0,5

8 Parametrii dispozitivului pneumatic de 
corecție la n = 500 rot./min.
- Alimentarea ciclică la Pk = 0, mm3/ciclu
- Cuplarea funcționării dispozitivului pneu-

matic de corecție, kgf/cm2

- Terminarea funcționării dispozitivului 
pneumatic de corecție, kgf/cm2

 
 

72
0,05 – 0,1

 
0,2 – 0,25

Observație: Verificarea parametrilor pompelor de combustibil se face pe injectoarele cu jiclori 
“Motorpal” DOP 119S534. Verificarea parametrilor cf. pct. 2-5 se face la o presiune a aerului în 
dispozitivul pneumatic de corecție de Pk = 0,5 kgf/cm2.
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Capitolul G. Posibile defecțiuni și metode de remediere a acestora

DEFECȚIUNE, FORMĂ DE PREZENTARE METODĂ DE REMEDIERE
Motorul

Motorul nu pornește
Aer în instalația de combustibil Suflați instalația cu o pompă de mână. Dacă este 

necesar aspirați suplimentar aerul. Scoateți pompa de 
combustibil din motor și duceți-o la service pentru 
reparație.

Motorul nu are putere
Nu există alimentare completă a combustibilului 
din cauza dereglării barelor de direcție a pompei de 
combustibil.

Elementul filtrant al filtrului de curățire fină a combus-
tibilului s-a înfundat.

Injectoarele defecte

Unghiul de alimentare este incorect

Filtrul de aer al motorului s-a înfundat.

Reglați barele de direcție.

Schimbați elementul filtrant

Scoateți injectoarele defecte, curățați-le și reglați-le.

Stabiliți unghiul recomandat pentru alimentarea cu 
combustibil.

Efectuați VT a filtrului de aer
Motorul funcționează inegal la mersul în gol

Aer în instalația de alimentare cu combustibil

Nu este reglat arcul pentru mersul în gol din pompa 
de combustibil

Pompa de combustibil este defectă

Scoateți aerul din circuitul de alimentare cu combus-
tibil

Reglați arcul pentru mersul în gol (pentru motoare cu 
pompă de alimentare 4UTNM sau 4UTNI)

Scoateți din motor pompa de alimentare cu combus-
tibil și duceți-o la service pentru reparație.

Motorul fumegă în toate regimurile de funcționare
A. Din țeava de eșapament iese fum negru

Filtrul de aer din motor este înfundat

Înțepenirea acului jiclorului de pe injector

Calitatea proasă a motorinei

Pompa de alimentare este defectă

Faceți verificarea tehnică a filtrului de aer.

Scoateți injectorul defect, curățați-l sau înlocuiți 
jiclorul, daca este necesar, reglați  injectorul

Schimbați motorina cu tipul recomandat

Scoateți pompa de alimentare din motor și duceți-o la 
service pentru reparație

B. Din țeava de eșapament iese fum alb
Motorul nu arde

Nu sunt reglate distanțele dintre supape și culbutoare

Apă în motorină 

S-a dereglat unghiul de alimentare cu combustibil

Încălziți motorul, în timp ce funcționează mențineți 
temperatura lichidului de răcire în limita a 75 – 95 °C

Reglați distanțierele

Schimbați tipul de motorină

Reglați unghiul recomandat de alimentare cu com-
bustibil
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DEFECȚIUNE, FORMĂ DE PREZENTARE METODĂ DE REMEDIERE
C. Din țeava de eșapament iese fum albastru

Ulei în camera de ardere în urma uzurii componente-
lor grupului de bucșe-pistoane

Excedent de ulei în carterul motorului

Schimbați componentele uzate ale grupului de bucșe-
pistoane

Scurgeți excedentul de ulei stabilind nivelul acestuia 
la cota superioară a jojei

Motorul se supraîncălzește
Lichidul de răcire fierbe în radiatorul motorului Curățați radiatorul de praf și impurități, dacă este 

necesar curățați instalația de răcire de crustă, reglați 
întinderea curelei ventilatorului.
Scoateți injectoarele defecte, spălați-le, curățați-le și 
reglați-le.

Presiunea uleiului în motorul cald este sub nivelul recomandat
Este defect indicatorul sau traductorul de presiune

Este defectă pompa instalației de ungere a motorului

Nivelul uleiului în carterul motorului este sub nivelul 
recomandat

Blocarea supapei de golire a filtrului centrifug de ulei

Uzura excesivă a racordurilor “fusului arborelui came-
lor – rulmenți”

Schimbați-l

Reparația defecțiunea sau înlocuiți pompa

Completați cu ulei până la nivelul superior a jojei

Spălați supapa și reglați presiunea

Duceți motorul la reparat
Turbocompresorul

Rotorul turbocompresorului nu se învârte (nu se aude 
sunetul caracteristic – tonalitate înaltă)
• Prezenta unor corpi străini care împiedică rotirea 

rotorului;

• Blocarea rotorului în rulment.

Erupție mare a uleiului din partea compresorului sau 
turbinei, distrugerea etanșeității garniturilor pentru 
ulei de pe turbocompresor

Demontați racordurile de admisie și evacuare. 
Scoateți corpurile străine.

Schimbați turbocompresorul.

Scoateți turbocompresorul din motor și duceți-l la 
reparat

Transmisia de putere
Ambreiajul

Ambreiajul nu transmite complet cuplul motor
Pedala nu are cursă liberă

Garniturile discului comandat sunt uzate

Reglați cursa liberă a pedalei

Schimbați garniturile sau discul comandat.
Ambreiajul nu decuplează complet

Este mărită cursa liberă a pedalei Reglați cursa liberă a pedalei
Ulei în secțiunea uscată a cutiei de ambreiaj

Uzura garniturii, care etanșează arborele cotit Schimbați garnitura
Transmisie principală

Zgomot acut în cilindrul conic
S-a dereglat angrenajul dinților de la roțile dințate 
plane ale transmisiei principale și rulmenților 
diferențialului

Reglați angrenajul roților dințate plane și distanța în 
rulmenți
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DEFECȚIUNE, FORMĂ DE PREZENTARE METODĂ DE REMEDIERE
Autoblocarea diferențialului

Nu funcționează blocarea automată a diferențialului
Nu e tensiune în electromagnetul distribuitorului 
hidraulic

Blocarea sertarului distribuitorului electro-hidraulic 
din cauza îmbâcsirii

Discurile de ambreiaj murdare de ulei

Garniturile de fricțiune ale discurilor de ambreiaj sunt 
uzate

Verificați rețeaua electrică de la panoul de comandă 
până la electromagnet conform schemei 
 
Apăsați butonul electromagnetului pentru a scoate 
sertarul

Spălați discurile de ambreiaj cu benzină și reparați 
scurgerea uleiului

Schimbați discurile
Frânele (de tip uscat)

Insuficienta funcționare a frânelor (frâna nu ține)
Dereglarea direcției frânelor

Garniturile discurilor de frână sunt uzate sau îmbâc-
site cu ulei

Reglați direcția frânelor

Reparați scurgerea uleiului. Dacă este necesar, 
schimbați discurile

Arborele de preluare a puterii spate
Arborele de preluare a puterii spate nu transmite momentul total (patinează)

Dereglarea mecanismului de direcție din cauza uzurii 
semnificative a garniturilor de fricțiune a benzilor de 
frânare sau din altă cauză.

Manipularea bruscă a manetei de direcție a prizei 
de putere (blocări, îmbâcsiri ale racordurilor de pe 
mecanism).

Reglarea mecanismului de direcție a prizei de putere.

Eliminați cauzele care împiedică mutarea liberă a 
componentelor mecanismului de direcție. Maneta 
de direcție trebuie să se fixeze bine în pozițiile “PP 
cuplată” – “PP decuplată”.

Punte față motoare
În cazul patinării roților spate, puntea față nu se cuplează automat la mersul înainte al tractorului

Sunt uzate componentele ambreiajului de mers liber a 
cutiei de distribuție

Canelurile blocate ale apărătoarei exterioare a am-
breiajului de mers liber sunt murdărite cu produsele 
care oxidează uleiul și uzează piesele

Arcurile mecanismului de strângere a rotițelor sunt 
uzate

Mufa de siguranță din reazemul intermediar nu trans-
mite cupla de torsiune necesară

Sunt uzate discurile antrenate și cele de comandă ale 
mufei de siguranță

Arcurile-discuri și-au pierdut elasticitatea sau s-au  
rupt

Schimbați ambreiajul de mers liber

Scoateți ambreiajul și spălați componentele acestuia

Schimbați arcurile

Reglați mufa pentru transmiterea cuplei de torsiune la 
40 – 80kgf/cm (400 – 800 N m) prin strângerea piuliței 
din partea cutiei de transmisie.

Schimbați discurile

Schimbați arcurile

Bara de direcție a cutiei de distribuție are o lungime 
prea mare

Reglați lungimea barei așa cum este precizat în cap. E 
“Reglaje”
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DEFECȚIUNE, FORMĂ DE PREZENTARE METODĂ DE REMEDIERE
Uzura rapidă și destratificarea pneurilor roților față

Presiunea aerului din pneurile roților față și spate nu 
corespunde valorilor recomandate

Pentru prevenirea defecțiunilor mențineți presiunea 
aerului în pneurile roților față-spate cf. Normelor 
recomandate

Dereglarea convergenței roților

Puntea față motoare este cuplată permanent din 
cauza ruperii sau blocării mecanismului de comanda a 
cutiei de distribuție

Reglați convergența 

Verificați modul de funcționare a cuplării PFM.
Reparați defecțiunea. Reglați mecanismul de comandă 
a cutiei de distribuție.

Servodirecția
Forță ridicată în volan

Presiune insuficientă a uleiului în circuitul hidraulic al 
servodirecției. Pompa de alimentare defectă.

Cantitate insuficientă de ulei în rezervorul de ulei.

Nivel ridicat de frecare între componentele mecanice 
ale coloanei de direcție

Duceți-o la reparat sau schimbați pompa

Completați cu ulei până la nivelul prevăzut

Reparați defectul

Volanul nu se oprește în limitatorul de cursă când este învârtit
Cantitate insuficientă  de ulei în rezervor Completați cu ulei și porniți instalația

Rotirea spontană a volanului atunci când operatorul nu-l mai acționează
Sertarul pompei-dozator nu mai revine în poziția zero 
(neutră).

a) Blocarea capătului cardanului coloanei de direcție 
în arborele motor al pompei-dozator

b) Nivel ridicat de frecare între componentele 
mecanice ale coloanei de direcție

Reglați coloana de direcție

Reparați defectul

Neconcordanța voltei roților de ghidare cu direcția de rotire a volanului

Cuplarea incorectă a clemelor cilindrice ale pompei 
dozator la cilindrul voltei

Schimbați cuplarea

Dispozitivul hidraulic de ridicare
Mecanismul de suspendare nu funcționează sau tona-
jul acestuia s-a redus brusc. Punând una din manetele 
distribuitorului în poziția “ridicat” pompa va scoate un 
sunet “strident”. Uleiul se supraîncălzește.

Reducerea tonajului pe măsura ce uleiul se încălzește. 
După răcirea acestuia tonajul revine la normal. 

Punând manetele dispozitivului hidraulic de ridi-
care (dacă  e montat) în poziția frontal instalația 
suspendată nu coborară, este necesară apăsarea 
suplimentară pe tachet

Plugul, suspendat prin metoda forței de reglare  urma 
deplasării ușoare a manetei de direcție, sare din 
brazdă sau se adâncește excesiv în brazdă.

1. Nivel scăzut al uleiului în rezervor - completați cu 
ulei până la nivelul recomandat
2. Aspirația suplimentară a aerului în circuitele pom-
pei de aspriație – eliminați aspirarea suplimentară a 
aerului.

Uzura sau distrugera pompei de ulei – schimbați 
pompa. 
 
Blocarea sertarului în cutia distribuitorului dispozi-
tivului hidraulic de ridicare în poziția “ridicat” sau 
“zero” din cauza uleiului murdar – spălați instalația, 
schimbați filtrul de evacuare și umpleți rezervorul cu 
ulei proaspăt. 
 
Distrugerea arcului transmițătorului de putere – 
schimbați arcul.

Defecțiuni BELARUS seria 900
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DEFECȚIUNE, FORMĂ DE PREZENTARE METODĂ DE REMEDIERE
Manetele de comanda a dispozitivului hidraulic de 
ridicare nu se mențin în poziția fixată.
Vibrația puternică a instalației hidraulice în momentul 
manevrei de coborâre a instalației agricole

Uzura discurilor de fricțiune care fixează manetele pe 
coloană.
1. Distrugerea sau trasarea arcului – schimbați arcul
2. Distrugerea limitatorului – schimbați limitatorul

Instalația electrică
Bateriile de acumulatori au un grad scăzut de încărcare

Nivelul scăzut al tensiunii de reglare

Patinarea curelei de transmisie a generatorului

Este crescută impedanța de transfer între clemele ba-
teriilor de acumulator și papucii firelor în urma slăbirii 
și oxidării

Baterii de cumulatori defecți

Schimbați regulatorul de tensiune a generatorului

Reglați întinderea curelei

Curățați clemele cuplărilor, strângeți și ungeți cu 
vaselină componentele. Strângeți șuruburile comuta-
torului BA și butonul “masă”.

Înlocuiți BA
Bateriile de acumulatori fierb și necesită apă distilată

Nivel ridicat al tensiunii de reglare

Baterii de acumulatori defecți

Schimbați regulatorul de tensiune a generatorului

Înlocuiți BA
Starterul nu comută și nu se învârte arborele cotit al motorului

Este decuplat una din bornele firelor care duc la BA

Oxidarea puternică a clemelor firelor și bornelor BA

Nu funcționează dispozitivul de blocare a pornirii 
motorului sau este defect butonul de pornire/oprire a 
acestuia

Nu pornește starterul din cauza descărcării BA

Starter defect

Strângeți tare bornele pe clemele BA

Curățați clemele bateriilor și bornele firelor, ungeți cu 
vaselină tehnică componentele acestora

Puneți maneta CV în poziția extremă strângă sau 
schimbați butonul

Încărcați atât cât prevede norma BA

Scoateți starterul și duceți-l în service
Generatorul nu dezvoltă puterea completă

Alunecarea curelei de transmisie a generatorului

Generator defect

Reglați

Scoateți starterul și duceți-l în service
Zgomot la generator

Alunecarea sau strângerea extremă a curelei de ven-
tilator

Uzura rulmenților

Reglați

Scoateți generatorul și duceți-l în service
Becul de control al încălzitorului de motorină nu arde

Întrerupere în circuit

Componentele circuitului încălzitorului de motorină 
cu scânteie electrică sunt defecte

Reparați

Înlocuiți
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DEFECȚIUNE, FORMĂ DE PREZENTARE METODĂ DE REMEDIERE
Blocul de încălzire și ventilare a cabinei

În cabină nu intră aer cald
Apa nu circulă prin blocul de încălzire Întredeschis robinetul – deschideți-l. Furtunurile 

sunt gâtuite – remediați defecțiunea. Dopuri de aer 
sau gheață în furtunurile radiatorului de încălzire 
– remediați defectul. Nu funcționează ventilatorul – 
cereți ajutorul unui specialist calificat.

În cabină intra aer cald cu umiditate ridicată
Scurgerea apei în radiatorul de încălzire și în racor-
durile instalației de încălzire. Furtunuri defecte

Remediați defectul

Instalația pneumatică
Presiune insuficientă în rezervor, presiunea crește încet și scade rapid la oprirea motorului

Pătrunderea aerului în instalație

Compresor defect

Remediați defectul

Scoateți compresorul și duceți-l în service
Presiunea aerului în rezervor scade repede la apăsarea pe pedala de frână

Robinet de frână defect Demontați-l și duceți-l în service
Excedent de ulei în instalația pneumatică

Compresor defect Demontați-l și duceți-l în service
Nu aspiră aer pentru umflarea pneurilor

Tija supapei pentru aspirarea aerului în regulatorul de 
presiune este insuficient etanșată

Regulatorul de presiune a comutat compresorul pe 
mers în gol

Desfaceți complet colierul furtunului de racord

Reduceți presiunea în rezervor până la 1,5 - 2 kgf/ cm2

Frâna remorcii acționează ineficient sau încet
Este dereglat dispozitivul de acționare a robinetului 
de frână

Este dereglat robinetul de frână

Este defectă instalația de frână a remorcii

Reglați

Demontați-l și duceți-l în service

Remediați defecțiunea
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Transportul și remorcarea tractorului

Transportul tractoarelor se face pe cale ferată, 
cu transport auto și pe remorci, precum și prin 
tractare pe propiile roți. Pentru transportul 
tractoarelor:

• fixați maneta CV în viteza I;

• trageți frâna de mână;

• fixați tractorul pe platforma cu un cablu de 
0,3 – 5 mm, cu lanțuri, tiranți.

Când încărcați/descărcați tractoarele, folosiți 
cricuri cu un tonaj de min. 10 tf. Legarea cu 
frânghii se face prin șuruburile cu inel pentru 
fixarea roților față și spate.

Remorcarea tractoului cu servodirecția 
nefuncțională se admite la o viteză de max. 10 
km/h pe o distanță de max. 5km.

Atenție! Când ridicați tractorul prin șuruburile 
cu inel este posibilă deplasarea acestuia 
înainte (înapoi) cu până la 1,5 m.

Pentru legarea cablului de tractare pe bara din 
față a tractorului va fi montat un dispozitiv de 
tractare.

Când remorcați tractorul respectați strict 
regulile de circulație.

Se interzice folosirea clemei de remorcare 
pentru a ridica tractorul.

Se interzice categoric remorcarea tractorului 
de puntea față cu roțile față ridicate.
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Depozitarea tractorului

Înainte de depozitarea pe termen lung a trac-
torului efectuați următoarele operații:

• Curățați tractorul.

• Acoperiți-l cu o husă sau parcați-l într-o hală.

• Ungeți toate punctele de ungere.

• Scurgeți uleiul din carterul motorului, trans-
misia de putere, cutia sistemului hidraulic și 
a servodirecției, a reductorilor de pe roți si a 
transmisiei principale a punții față motoare 
și alimentați cu ulei nou. Curățați depunerile 
din filtrele de curățire fină și grosieră a com-
bustibilului.

• Goliți combustibilul din rezervoare și turnați 
cca. 5 l de combustibil de conservare.

• Porniți motorul și lăsați-l să meargă 3 – 5 
min. pentru umplerea circuitului de alimen-
tare.

• Ridicați la maximum dispozitivul de ridicare 
și cuplați mecanismul de fixare a dispozitivu-
lui de ridicare.*

• Scoateți BA, încărcați-le și depozitați-le 
într-un loc uscat și aerisit la o temperature 
de 15-20°C.

• Lunar verificați starea bateriei și reîncărcați-o.

• Ridicați cu cricul osiile frontală și posterioară 
ale tractorului și așezați tractorul pe banc 
pentru demontarea cauciucurilor. Reduceți 
presiunea din pneuri la 70% din cea prevăzută 
în normă.

• Conservați tija cilindrului hidraulic al volanu-
lui sau întoarceți roțile față astfel încât tija să 
se afle în poziție trasă.

• Scurgeți lichidul de răcire din instalația de 
răcire a motorului și instalația de încălzire a 
cabinei.

• Slăbiți întinderea curelei generatorului și a 
ventilatorului.

• Închideți cu un dop orificiul țevii de evacu-
are.

• Cel puțin odată pe lună roțiți câteva rotații 
arborele camelor motorului. 

Pentru scoaterea tractorului din starea de 
conservare efectuați următoarele operații:

• Scoateți penele de sub tractor și ridicați pre-
siunea în pneuri până la nivelul prevăzut în 
normativ.

• Umpleți rezervoarele de combustibil.

• Verificați nivelul lichidului de răcire și al 
uleiului în toate capacitățile de alimentare.

• Montați BA încarcate complet.

• Scoateți dopul din țeava de eșapament.

• Porniți motorul și verificați dacă toate in-
strumentele de bord, cele de direcție și 
instalațiile tractorului funcționează corect.

• Verificați modul de funcționare a instrumen-
telor de bord pentru semnalizare luminoasă 
și acustică.

• Lucrați pe tractor fără încărcături și verificați 
dacă acesta funcționează corect.

IMPORTANT! Operațiile pentru conservarea 
și scoaterea din starea de conservare a trac-
torului se face conform instrucțiunilor de ex-
ploatare recomandate de uzina producătoare 
a tractoarelor.

* Tractoarele prevăzute cu mecanism posterior de ridicare 
cu cilindru autonom.


