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STIMATE CLIENT, 

     Iată-vă în posesia noului dumneavoastră utilaj agricol care cu siguranţă vă va înlesni 

executarea lucrărilor agricole din ferma dumneavoastră. Ne bucurăm dacă el vă va aduce 

toate satisfacţiile pe care le-aţi dorit în momentul când aţi făcut această alegere. 

     Aceste instrucţiuni de utilizare vă oferă informaţiile care vă permit: 

 A vă cunoaşte bine minitractorul şi în acelaşi timp de a beneficia din plin de 

toate perfecţionările tehnice cu care este dotat; 

 A obţine în permanenţă o funcţionare optimă prin respectarea recomandărilor 

de întreţinere; 

 A face faţă, fără a pierde timp excesiv, unor incidente minore care nu necesită 

intervenţia unui specialist. 

Vă recomandăm parcurgerea cu atenţie a acestor instrucţiuni, timpul consacrat 

lecturării fiind compensat prin completarea cunoştinţelor dumneavoastră. 

 

 

    Reproducerea sau traducerea, chiar parţială, interzisă fără autorizaţia scrisă a 

producătorului 
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 ANEXA I 

 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE 

 

 

   

                             Tipul minitractorului: ………………………………………………………… 

                             Codul minitractorului: ………………………………………………………. 

                             Serie motor: …………………………………………………………………. 

                             Serie şasiu: ……………………………………………………………………. 

 

                             Numele posesorului: …………………………………………………………. 

                              Adresa posesorului: …………………………………………………………. 

                             Garanţia este valabilă până la: ……………………………………………… 

                             Data predării minitractorului: ………………………………………………… 

 

                             Posesorului i s-a predat prezenta carte tehnică explicându-i-se     

                        conţinutul acesteia, inclusiv condiţiile de garanţie. 

   Personalul ce utilizează minitractorul  a fost instruit în problemele de întreţinere  

şi exploatare. 

                             Minitractorul a fost predat posesorului în stare perfectă de funcționare. 

                             Predarea / primirea este adeverită prin semnăturile de mai jos: 

           

 

 

 

                            Semnătura                                               Semnătura 

                             vânzătorului,                                          cumpărătorului,              
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     1. INTRODUCERE                                            

1.1. DESTINAŢIA MINITRACTORULUI 

      Tractorul MT 12-2D.M, construit în U.M. MIJA, este un minitractor pe roţi destinat să execute 

diverse lucrări agricole şi de transport uşoare în complet cu utilajele proprii. 

       MT 12-2D.M. este un tractor de putere mică, echipat cu motor  3 LD 450 de 12,5 CP/3000 

rot/min şi răcire cu aer. 

       Domeniul larg de utilizare al tractorului este asigurat de priza de putere, asincronă şi gama 

de viteze 3+1 şi un reductor în două trepte.  

       Pentru executarea diverselor lucrări de prelucrare a solului şi de întreţinere a culturilor, 

tractorul este echipat cu o instalaţie hidraulică de ridicare în trei puncte. 

       Piesele şi mecanismele tractorului au fost proiectate şi executate pentru a asigura o 

funcţionare îndelungată, dacă sunt  respectate toate regulile de exploatare şi întreţinere 

prezentate în această  carte tehnică. 

1.2. IDENTIFICAREA MINITRACTORULUI 

Minitractorul este identificat prin: 

-număr serie motor; 

-număr serie şasiu; 

-număr cod VIN; 

indicate în certificatul de garanţie. 

                                                                         

 

  

 

                                                                                                Serie  motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Cod VIN            

                                                                Serie şasiu 

Fig. 1- Etichetele cu seria motorului şi transmisiei 
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2.CARACTERISTICI PRINCIPALE 

 Motor model 3 LD  450 

 Tipul tractorului: agricol cu două roţi motoare 

 Numărul vitezelor 3+1 

-pentru mers înainte 3 viteze dublate prin reductor cu două trepte 

- pentru mers înapoi o viteză dublată prin reductor cu două trepte 

 Dimensiuni:    

                       -lungimea (mm)                              …………………………           2230 ±30 

                       - lăţimea (mm)                                ………………………….         1190  ±30 

                       -înălţimea (mm)                              ………………………….          2005  ±50 

                      - ecartament (mm)    - faţă              …………………….........          850  ±20 

                                                      -  spate           .......……………………..          900  ±20 

 Ampatament (mm)                            ..............…………………  1380  ±30 

 Consola faţă (mm)                            ...............…………………..275  ±30 

 Consola spate (mm)                        ............……………………   575   ±30 

 Garda la sol (mm)                            ……….………………………200  ±10 

 Masa proprie (nelestat/lestat)    (Kg)  ……………………….   870/960 ± 42  

 Masa remorcabilă fară dispozitiv de 

           frânare (nelestat/lestat) (Kg)      ….. …… … ………………….       1360 

 

 

 

 

 

 

     2003 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                                1380 

                                                      2230 

Fig. 2-Dimensiuni 
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ANEXA I 

PROCES VERBAL DE PREDARE 

 

 

   

                             Tipul minitractorului: ………………………………………………………… 

                             Codul minitractorului: ………………………………………………………. 

                             Serie motor: …………………………………………………………………. 

                             Serie şasiu: ……………………………………………………………………. 

 

                             Numele posesorului: …………………………………………………………. 

                              Adresa posesorului: …………………………………………………………. 

                             Garanţia este valabilă până la: ……………………………………………… 

                             Data predării minitractorului: ………………………………………………… 

 

                             Posesorului i s-a predat prezenta carte tehnică explicându-i-se     

                        conţinutul acesteia, inclusiv condiţiile de garanţie. 

   Personalul ce utilizează minitractorul  a fost instruit în problemele de întreţinere  

şi exploatare. 

                             Minitractorul a fost predat posesorului în stare perfectă de funcționare. 

                             Predarea / primirea este adeverită prin semnăturile de mai jos: 

           

 

 

 

                            Semnătura                                               Semnătura 

                             vânzătorului,                                          cumpărătorului,              
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               3. DESCRIEREA MINITRACTORULUI                                1190 

  3.1. MOTOR  

 Marca: DMB  

 Model :               3 LD 450 

 Tip:                 cu aprindere prin comprimare,  

                                în 4 timpi cu injecţie directă 

 Nr. Cilindri:             1 vertical 

 Alezaj X cursă       85X80 

 Cilindree                 454 cmc 

 Raport de compresie 17,5:1 

 Putere                      12.5 CP 

 Turaţia                   3000 rot/min 

 Cuplu maxim          2,85 daN.m 

 Consum                  1  litru/h      

3.2.SISTEMUL DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL           Fig.3 -Dimensiuni                  

                                                                                             

 Alimentarea pompei de injecţie se face prin cădere 

 Pompă de injecţie tip YPFR 170 YS 6439/311 

 Injector tip IKBL 78 S 120/4-824 

 Presiunea de injecţie  185 bari 

 Filtru motorină tip EC 89125035004 

 Filtru de aer –umed cu sită de sârmă 

  Sistemul de răcire-cu aer cu suflantă 

 Pornirea motorului –electică cu demaror Dacia 0.8Kw-12 V tip 2600-SF-595/96 

                                           - variantă-manual cu sfoară 

 Masa motorului uscată-75kg 

  3.3. SISTEMUL DE UNGERE 

 Sistemul de ungere este sub presiune prin intermediul unei pompe cu roţii dinţate. 

Filtrarea uleiului se face printr-un cartuş schimbabil cu element filtrant de hârtie. 

 Tip ulei folosit-SAE 15 W40 MULTIGRAD 

3.4. TRANSMISIA 

 Prezentată în fig. 4 ,compusă din:                                                                                

 Ambreiaj- este de tip monodisc uscat, normal cuplat, cu acţionare mecanică montat pe 

volantul motorului. 

 Cutia de viteze- este de tip mecanic, cu trei trepte de viteze de mers înainte şi una de 

mers înapoi , cu pinioane baladoare,  ungerea făcându-se prin barbotare. 
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Fig.4-Schema cinematică 

 

 Reductor- este cu roţi dinţate cilindrice cu dinţi drepţi, plasaţi între cutia de viteze şi 

diferenţial. 

                  -are două trepte de viteze care permit trecerea de la grupa rapidă la cea lentă 

                        - Rapoartele de transmitere: 

IL = 4,583 

IR = 3,446 

 Transmisia centrală- este formată din grup conic cu dinţi curbi şi diferenţial de tip închis, 

care poate fi blocat printr-un manşon dinţat mobil, realizându-se în acest fel rigidizarea 

axelor planetare, respectiv a roţilor spate. 

                        -raportul de transmitere  :       IC  = 5,428     

 Transmisia finală este cu semiarbori planetari. 

 Priza de putere- este plasată în spatele tractorului, prevăzută cu un mecanism de 

cuplare-decuplare. Turaţia prizei de putere-540 rot/min la turaţia motorului 2700rpm. 
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REVIZIE  

După 6 luni de funcţionare 

  

                                       Tipul minitractorului: ………………………………………………… 

                                       Cod minitractor: ……………………………………………………… 

                                       Serie minitractor: ……………………………………………………. 

                                       Serie motor: …………………………………………………………. 

                                       Minitractorul are …………………ore lucrate. 

                                       Data: ………………………………… 

                            Se execută toate operaţiile prevăzute în cartea tehnică,în tabelul centralizat 

         al întreţinerilor periodice (coloana 8) plus următoarele: 

              - verificări: - nivelul uleiului din transmisie; 

                                - nivelul şi densitatea electrolitului din baterie; 

              - gresări:    - axul pedalelor frânelor şi ambreiajului; 

                                - pivoţii roţilor faţă; 

                                - articulaţiile mecanismului de suspendare; 

              - curăţirea filtrului de ulei al instalaţiei hidraulice; 

              - schimbarea uleiului din baia motorului şi a filtrului de ulei al motorului; 

              - reglarea cursei pedalelor de frână; 

              - strângerea şuruburilor chiulasei şi reglarea jocului supapelor. 

                 

 

                                      Această verificare este gratuită. Cheltuielile pentru lubrifianţi şi alte           

                                  materiale de întreţinere (filtre, becuri, garnituri,etc.) vor fi suportate  

                                  de către posesorul minitractorului. 

        

 

                                           Semnătura mecanicului: 

                                           …………………………… 

 

 

                                            Semnătura posesorului                   

                                            …………………………… 
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 Sistemul de direcţie( vezi fig. 5) conţine: 

              -caseta de direcţie de tipul şurub-piuliţă 

               -bara de direcţie cu articulaţii sferice; 

               -sistemul de pivotare cu axe la fiecare roată faţă. 

 

 Sistemul de rulare                                                 Fig. 5    

-faţă:       -cu două roţi directoare 

               -cu jantă 5-8 TUBAL 

               -anvelopă 5.00-8 

-spate:    -cu două roţi motoare 

               -cu jantă 5.50F-20 

               -anvelopă 7.50-20Tr 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistemul de frânare( vezi fig.6)             

Frânele de serviciu – sunt cu saboţi, fixate una câte una pe fiecare ax planetar, 

comandate independent sau sincron prin intermediul pedalelor şi cu posibilităţi de 

blocare cu clichet a pedalelor în poziţia frânat pentru staţionare. 

        Fig.6-                                                                                                                     
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 Instalaţia electrică (vezi fig.7)este alimentată de o baterie cu acumulatori-12V/45Ah şi 

menţinută de un generator cu puterea maximă de 90W. Borna negativă se leagă la 

masa tractorului. 

 Instalaţia hidraulică (se livrează la cerere este destinată acţionării mecanismului de 

suspendare în trei puncte şi deservirii unui utilaj independent. Se compune din: 

-pompă hidraulică cu roţi dinţate tip PRD-2-611S, amplasată pe suportul ridicătorului şi 

acţionată de la transmisie, cu posibilităţi de cuplare şi decuplare în timpul exploatării 

tractorului; 

 

                                                      Fig. 7.- Schema instalatiei electrice                                           

-distribuitor hidraulic Dn6, cu o singură secţiune care lucrează pe poziţiile ridicare, 

coborâre, neutru şi flotant. 

-cilindru hidraulic- exterior, tip 63.28.70, poziţionat deasupra carterului transmisiei. 

Rezervor de ulei (transmisie) cu capacitatea de 17 litri. 

-filtru de ulei cu sită de sârmă-refolosibil. 

-legături hidraulice-prin conducte de oţel şi furtune hidraulice. 
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REVIZIE  

După 6 luni de funcţionare 

  

                                       Tipul minitractorului: ………………………………………………… 

                                       Cod minitractor: ……………………………………………………… 

                                       Serie minitractor: ……………………………………………………. 

                                       Serie motor: …………………………………………………………. 

                                       Minitractorul are …………………ore lucrate. 

                                       Data: ………………………………… 

                            Se execută toate operaţiile prevăzute în cartea tehnică,în tabelul centralizat 

         al întreţinerilor periodice (coloana 8) plus următoarele: 

              - verificări: - nivelul uleiului din transmisie; 

                                - nivelul şi densitatea electrolitului din baterie; 

              - gresări:    - axul pedalelor frânelor şi ambreiajului; 

                                - pivoţii roţilor faţă; 

                                - articulaţiile mecanismului de suspendare; 

              - curăţirea filtrului de ulei al instalaţiei hidraulice; 

              - schimbarea uleiului din baia motorului şi a filtrului de ulei al motorului; 

              - reglarea cursei pedalelor de frână; 

              - strângerea şuruburilor chiulasei şi reglarea jocului supapelor. 

                 

 

                                      Această verificare este gratuită. Cheltuielile pentru lubrifianţi şi alte           

                                  materiale de întreţinere (filtre, becuri, garnituri,etc.) vor fi suportate  

                                  de către posesorul minitractorului. 

        

 

                                           Semnătura mecanicului: 

                                           …………………………… 

 

                                            Semnătura posesorului                   

                                            …………………………… 
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32 Sabot frână stânga ans. 1.109.9.114.000M 

33 Sabot  frână dreapta ans. 1.109.9.115.000M 

34 Ax sateliţi 1.109.0.111.002 

35 Semiax sateliţi 1.109.0.111.003 

36 Cruce sateliţi 1.109.0.111.005M 

37 Şaibă antrifricţiune 1.109.0.111.007 

38 Satelit 1.109.0.111.008 

39 Semiarbore planetar stânga 1.109.0.111.009 

40 Semiarbore planetar dreapta 1.109.0.111.013 

41 Coroană 1.109.0.111.014 

II. Ambreiaj normal cuplat                    1.109.9.200.000 

1 Disc condus ans. 1.109.9.201.000 

2 Disc de presiune 1.109.0.200.008 

3 Flanşă 1.109.0.200.012 

4 Arc de compresiune 1.109.0.200.011 

5 Arc de tracţiune 1.109..200.014 

6 Şaibă de cuplare 1.109.0.200.006 

7 Pârchie de cuplare 1.109.0.200.009 

III.Punte faţă                                     1.109.9.220.000 

1 Fuzetă dreapta ans. 1.109.9.222.000 

2 Fuzetă stânga ans. 1.109.9.223.000 

3 Ax articulaţie 1.109.0.220.033 

4 Pipă bieletă ans. 60.00.562.258.MD 

5 Burduf etanşare articulaţie 60.00.537.041.M 

6 Şaibă lată 1.109.0.220.011 

7 Şaibă antifricţiune II 1.109.0.220.043 

8 Bucşă antifricţiune 1.109.9.224.000 

 
IV.Casetă de direcţie                     1.109.9.240.000MA 

1 Arbore 1.109.0.240.006 

2 Piuliţă  1.109.0.240.011MA 

3 Bucşă  1.109.0.240.015  MA 

4 Furcă 1.109.9.240.019MA 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                           

 

 

                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                  Acest exemplar se reţine la producător 
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 Acesorii: se livrează la cerere 

                   -adaptor  pentru montare filtru ulei tip OLTCIT; 

                   -contragreutate suplimentară faţă; 

                   -contragreutăţi roţi spate- 2 bucăţi; 

4. EXPLOATAREA TRACTORULUI 

 4.1  ORGANELE DE CONDUCERE ŞI APARATURA DE CONTROL 

     1. Pedala ambreiajului - decuplarea cutiei de viteze de motor se realizează prin apăsarea 

pedalei până la refuz. 

     2. Maneta schimbătorului de viteze - serveşte la schimbarea celor trei viteze inainte,respectiv 

mersului inapoi conform schemei din fig 8..  

         1       3     2             4                          6          5       12                                          

 

 

                 

 

                                   

                                                                .                                      

                           L          1        3 

  

                           R          Mî      2 

 

 

 

 

 

              Fig. 8.-Organele de conducere şi aparatura de control 
      3. Maneta reductorului - prin acţionare se poate obţine grupa vitezelor lente sau rapide (fig.8). 

      4. Volanul 
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      5. Pedala frânei din dreapta - prin apăsare asupra pedalei se obţine o frânare a roţii motoare 

din dreapta. 

      6. Pedala frânei din stânga - prin apăsare asupra pedalei se obţine o frânare a roţii motoare 

din stânga 

 

                               8              9                         7                                                                           
Fig. 8. Organele de conducere 

. 

      7. Brida de legătură a pedalelor de frână - creează posibilitatea acţionării simultane a frânelor, 

prin solidarizarea între ele a pedalelor. 

      8. Clichetul de blocare a pedalelor de frână - asigură menţinerea pedalelor în poziţia frânat. 

      9. Pedala de acceleraţie.                            
     10. Maneta mecanismului de blocare a diferenţialului - prin ridicarea manetei până lla refuz şi 

menţinerea ei în această poziţie, se solidarizează între ele axele roţilor spate. La eliberarea 

manetei, manşonul de blocare se decuplează automat. (fig. 9)  

      11. Maneta de cuplare a prizei de putere - prin deplasarea către spate a manetei, având 

pedala ambreiajului apăsată, se realizează cuplarea prizei de putere (fig.9).       

      12. Maneta de comandă a distribuitorului hidraulic (fig. 7)   

      13. Manometru - indică presiunea uleiului din sistemul de ungere al motorului.(fig.10) 

      14. Indicator încărcare baterie - indică tensiunea de încărcare a bateriei; acul indicator trebuie 

 

37

       Materialele de întreţinere (filtre, lubrefianţi) utilizate la revizii vor fi asigurate de către dvs.. 

        Prezentarea minitractorului la revizia tehnică prevăzută în această carte tehnică este 

obligatorie. Efectuarea acesteia se confirmă prin  talonul  detaşabil  din cartea tehnică. 

       Orice defecţiune apărută în termenul de garanţie trebuie semnalată uzinei producătoare. 

Nerespectarea acestor condiţii duce la scoaterea minitractorului din garanţie. 

 

 

 

LISTA PIESELOR DE SCHIMB "MINITRACTOR MT 12-2DM" 

I. Ansamblul Transmisie-- cod 1.109.9.010.000. 

         I.1 Cutie de viteze        1.109.9.100.000 

1 Ax mers înapoi 1.109.0.100.003 

2 Pinion mers înapoi 1.109.0.100.005 

3 Arbore principal 1.109.0.100.007 

4 Arbore intermediar 1.109.0.100.008 

5 Pinion viteza II 1.109.0.100.009 

6 Balador vit. I+Mî 1.109.0.100.010 

7 Balador vit. II-III 1.109.0.100.011 

8 Tijă L+R 1.109.0.100.013 

9 Tijă vit. II+III  1.109.0.100.015 

10 Tijă vit. I+Mî 1.109.0.100.017 

11 Antrenor 1.109.0.100.022 

12 Furcă vit. I+Mî 1.109.0.100.023 

13 Furcă vit. II+III 1.109.0.100.024 

14 Arbore intermediar priză de putere 1.109.0.100.029 

15 Roată dinţată condusă I priză de putere 1.109.0.100.030 

16 Furcă acţionare ambreiaj 1.109.0.100.033 

17 Tambur frână 1.109.0.110.004M 

18 Pinion de atac 1.109.0.110.006 

19 Manşon de cuplare reductor 1.109.0.110.011 

20 Pinion condus treapta lentă Z10=54 1.109.0.110.012M 

21 Pinion condus treapta rapidă Z8=49 1.109.0.110.013M 

22 Arbore conducător reductor 1.109.0.110.016M 

23 Arbore priză putere 1.109.0.110.018 

24 Roată dinţată condusă III arbore priză putere 1.109.0.110.019 

25 Pinion conducător pompă ulei Z7=43 1.109.0.110.022 

26 Pinion intermediar antrenare pompă 1.109.0.110.023 

27 Ax intermediar antrenare pompă 1.109.0.110.024 

28 Arbore antrenare pompă 1.109.0.110.028 

29 Balador blocare diferenţial 1.109.0.110.032 

30 Furcă cuplare 1.109.9.116.000 

31 Butuc canelat 1.109.0.116.001 
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CAUZE REMEDIERI 
Acumulatorul descărcat Se încarcă acumulatorul. 
Cabluri rupte, contacte murdare sau 
scurtcircuitări 

Se înlocuiesc cablurile rupte; se înlătură 
scurtcircuitele; se curăţă contactele. 

  

   14. CONDITII DE GARANŢIE    

       Prin termen de garanţie se înţelege perioada ce urmează după livrarea minitractorului în care 

producătorul răspunde de buna funcţionare a acestuia. 

       Acest termen este de 12 luni de la data livrării. Termenul de garanţie se va prelungi 

corespunzător duratei de imobilizare a minitractorului pentru remedieri ale defectelor apărute în 

această perioadă din vina uzinei producătoare. 

        Uzina producătoare garantează buna funcţionare a minitractorului şi răspunde de remedierea 

defecţiunilor reclamate în termenul de garanţie pentru subansamblurile acestuia, exceptând 

următoarele: elementele tipizate procurabile din comerţ, filtre, injectoare, rulmenţi, garnituri, inele 

de cauciuc, becuri, faruri, lămpi electrice, releu de semnalizare, piese din materiale plastice, 

oglinzi, tuburi şi racorduri de cauciuc, anvelope, camere şi baterie. 

    Pentru menţinerea în stare bună de funcţionare, în perioada de garanţie a minitractorului 

trebuie făcute obligatoriu o întreţinere  tehnică după  6  luni,  de funcţionare. Se acceptă 

depăşirea termenului cu maxim 5 zile lucrătoare. 

    În perioada de garanţie, uzina producătoare vă asigură gratuit  această intervenţie şi anume: 

    -revizie, după  6  luni de funcţionare; 

    Toate celelalte întreţineri periodice amintite mai sus, se vor efectua prin grija şi pe cheltuiala 

dvs. 

    Activitatea de asistenţă tehnică şi service este oferită la sediul cumpărătorului. 

    Beneficiarul are obligaţia să anunţe data efectuării reviziei planificate cu minim  5  zile înainte 

la tel. 0245/207418; 0245207419,sau la adresa unităţii: Filiala S.C. U.M.MIJA S.A., comuna 

I.L.CARAGIALE, DN72 km 33+145 , cod poștal 137255,  judeţul DÂMBOVIŢA. 

       Prima condiţie de acordare a garanţiei este ca minitractorul să fie exploatat conform 

prezentelor instrucţiuni. 

    Se va pierde dreptul la garanţie: 

    - în cazul componentelor deteriorate în urma unor accidente, în afara situaţiilor când se 

dovedeşte că accidentul s-a datorat în urma unor defecţiuni de fabricaţie a minitractorului; 

    - în cazul modificării produsului în afara indicaţiilor, sau înlocuirea componentelor de prim 

montaj cu alte componente decât cele de origine. 

 

    La revizie și la întreținerile periodice se vor utiliza numai piese de schimb originale precum şi 

combustibilii şi lubrefianţii recomandaţi în tabelul de carburanţi şi lubrefianţi din prezenta cartea 

tehnică. 
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să se găsească pe zona verde a cadranului. 

      15. Semnalizator optic (verde) pentru controlul semnalizării direcţiei. 

      16. Semnalizator optic (galben) pentru controlul luminilor de avarie.  

      17. Semnalizator optic (roşu) control bord - prezenţă tensiune în instalaţie.  

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  

     10 

 

                                                                                                                                 11 

 

 

       

      Fig. 9 –Manetă cuplare diferenţial ,manetă cuplare priză putere    

      18. Comutator pentru comanda luminilor de avarie.  

      19. Comutator de contact cu cheie pentru alimentarea cu energie. 

      20. Bloc comandă lumini şi avertizor acustic.(fig. 11)                       

                                         14                        15         17        13 

 

 

                                                                                                                           

 

                            16 

      

 

 

 

                                                     18                                                       19 

                                  Fig. 10 –Elemente comandă bord 
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      21. Cutie cu siguranţe fuzibile (fig.11). Circuitele protejate de fiecare siguranţă sunt înscrise 

pe capacul detaşabil. 

      22. Pârghie oprire motor (fig.12). Pentru oprirea motorului se roteşte pârghia în sensul iinvers 

acelor de ceasornic şi se menţine până la oprirea totală. 

      23.  Şurub de aerisire ( fig. 12). 

 

                                                           

                        20 

 

                    21 

 

 

 

 

                                                                     Fig.11- Cutie cu siguranţe fuzibile 

                                                                                                                                                       

                                23 

 

 

                                  22                                                          STOP 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                        Fig. 12- Pârghie oprire motor                                                                 

     5. MOD DE FUNCŢIONARE  

5.1 PORNIREA MINITRACTORULUI 

 se aduce maneta cutiei de viteze în poziţia „O” 

 se înfăşoară sfoara de pornire pe fulia motorului în sens orar aproximativ o tură şi un sfert   

cu nodul în exteriorul canalului fuliei şi se trage de celălalt capăt ca în figura următoare:       
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CAUZE REMEDIERI 
 

2. Deranjamentele transmisiei 
 

Ambreiajul nu asigură transmiterea cuplului total 
Între discurile de antrenare ale 
ambreiajului a pătruns ulei 

Se curăţă discul de presiune şi volantul se 
înlocuieşte discul condus. 

Discurile ambreiajului nu sunt 
presate suficient 
 

Se reface cursa ambreiaj. 

 
Minitractorul nu se deplasează în grupa de viteze încete  

Nu funcţionează reductorul Se remediază defecţiunea. 
 

Zgomotul în cutia de viteze 
Feţele frontale ale danturii roţilor 
dinţate s-au teşit 

Se ajustează în timpul reparaţiilor sau se 
înlocuiesc roţile dinţate. 

Rulmenţii s-au deteriorat  Se înlocuiesc. 
 

Maneta schimbătorului de viteze nu cuplează pinioanele 
S-a dereglat sistemul de comandă al 
cutiei de viteze 

Se reglează. 

 
Frânele nu acţionează simultan 

Reglaj diferit Se reface reglajul. 
Reglajul incorect sau ferodoul 
saboţilor uzat 

Se reface reglajul sau se înlocuieşte 
ferodoul sau saboţii. 

 
3. Deranjamentele mecanismului de direcţie  

 
Volanul merge greu în ambele sensuri 

Şurubul sau piuliţa defecte Se remediază. 
Lipsă vaselină  Se completează. 
Joc între şurub şi piuliţă Se reglează sau se înlocuiesc. 
 

4.Deranjamentele instalaţiei hidraulice  
 

Unealta agricolă purtată este greu ridicată 
Pompa hidraulică aspiră aer şi nu 
debitează suficient  

Se verifică etanşeitatea conductelor, racor- 
dărilor şi starea garniturilor; piesele defecte 
se înlocuiesc. 

Pompa hidraulică prezintă uzuri sau 
alte defecţiuni 

Se demontează pompa ţi se trimite la un 
atelier special. 

Filtrul instalaţiei hidraulice este 
îmbâcsit 

Se demontează filtrul şi se spală elementul 
filtrant. 

 
5.Deranjamentele instalaţiei electrice 

 
Instalaţia electrică nu funcţionează 

Comutatorul cu cheia s-a defectat Se înlocuieşte. 
Regulatorul de tensiune s-a dereglat 
sau a fost scos din funcţiune 

Se reglează regulatorul de tensiune (numai 
de către un electrician specializat) sau se 
înlocuieşte 

Generatorul defect  Se rebobinează sau se înlocuieşte 
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CAUZE REMEDIERI 
Cuzineţii de bielă şi palier sunt gripaţi Se examinează cuzineţii şi la nevoie se 

înlocuiesc. 
Bucşele arborelui cu came s-au 
gripat 

Se demontează arborele cu came şi 
bucşele respective se examinează şi la 
nevoie se înlocuiesc. 

 
Zgomote anormale la motor  

Pompa de injecţie a fost montată 
după reparaţie sau după verificare cu 
un avans prea mare (se aud bătăi 
puternice, în special la partea de sus 
a blocului) 

Se verifică reglajul avansului la injecţie şi 
eventual se reface. 

Un injector nu funcţionează  Se verifică starea şi funcţionarea injecto-
rului;la nevoie se spală sau se înlocuieşte 
pulverizatorul defect. 

S-au dereglat jocurile dintre supape 
şi culbutor (se aud bătăi metalice, în 
special la rotaţii mici ale arborelui 
cotit) 

Se reglează jocurile la supape. 

Segmenţii de piston au primit din 
cauza uzurii, joc în locaşele lor de pe 
piston (se aud lovituri uşoare 
metalice, în special în partea de sus 
a blocului) 

Se înlocuiesc piesele uzate. 

S-au uzat: bolţul pistonului, găurile 
din umerii pistonului sau bucşa 
piciorului bielei (se aud lovituri pe 
întreaga înălţime a blocului, la turaţii 
variabile) 

Se înlocuiesc piesele uzate. 

S-au uzat: pistonul şi cămaşa de 
cilindru (bătăile şi vibraţiile se pot 
auzi pe toată înălţimea cilindrului) 

Se înlocuiesc piesele uzate. 

 
Motorul se supraîncălzeşte 

Sistemul de răcire este îmbâcsit cu 
mizerie 

Se desface şi se curăţă cu aer comprimat. 

Nivelul de ulei din baia motorului este 
scăzut  

Se completează. 

 
Presiunea scăzută în sistemul de ungere 

Filtrul de ulei este îmbâcsit Se înlocuieşte. 
Manometrul de ulei este defect Se verifică manometrul, iar la nevoie se 

înlocuieşte. 
Pompa de ulei nu debitează Se constată defecţiunea şi la nevoie se 

înlocuieşte. 
Uleiul este prea cald Se răceşte motorul şi se determină cauza 

supraîncălzirii. 
Este folosit ulei necorespunzător 
 
 
 
 

Se schimbă uleiul. 
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 Pentru mersul înainte se apasă pedala                              

 ambreiajului până la capătul cursei şi se 

 menţine apăsată timp de 1-2 secunde 

 Se cuplează maneta 2 în treapta I de viteză şi se apasă treptat pedala de acceleraţie. 

 Simultan se eliberează lent pedala ambreiajului, astfel încât pornirea tractorului să se 

producă lin. 

 Pentru deplasarea lentă sau rapidă se va cupla maneta 3 a reductorului. 

 

     Reţineţi ! 

 La temperaturi scăzute nu folosiţi imediat tractorul şi evitaţi acceleraţiile bruşte. 

 Manetele trebuie acţionate lent până la capătul cursei pentru a evita cuplarea parţială sau 

cu şocuri a organelor transmisiei. 

 Dacă presiunea din circuitul de ungere al motorului este anormală, nu continuaţi lucrul cu 

tractorul. 

 Un fum excesiv la toba de eşapament indică o anomalie în funcţionare. 

5.2 OPRIREA MINITRACTORULUI ŞI A MOTORULUI 

 Se reduce turaţia motorului prin ridicarea piciorului de pe pedala de acceleraţie. 

 Se aduc manetele schimbătorului de viteză şi  reductorului în poziţia neutră. 

 Se eliberează pedala ambreiajului. 

 Se opreşte tractorul prin apăsarea pe pedalele de frână, iar dacă tractorul se află pe o 

pantă se blochează pedalele de frână cu ajutorul clichetului de blocare. 

 Se lasă motorul să funcţioneze în gol la turaţie redusă (2-3 minute). 

 Se aduce cheia de contact în poziţia „O”, concomitent cu oprirea motorului. 

5.3 PUNEREA ÎN EXPLOATARE  A TRACTORULUI NOU 

 Este interzis utilizarea tractorului nou în sarcină fără un rodaj prealabil. 

5.3.1. Operaţii preliminare rodajului  

 Se verifică strângerea şuruburilor şi a piuliţelor exterioare ale tractorului; 

 Verificarea presiuni aerului în camerele anvelopelor; 

 Alimentarea rezervorului de motorină; 

 Ungerea tuturor mecanismelor şi ansamblu tractor; 

 Examinarea întregului tractor şi înlăturarea eventualelor scurgeri de motorină şi lubrifianţi; 

 Verificarea nivelului de ulei din transmisie şi carterului motorului. 

 5.3.2. Rodajul mini tractorului 

 După ce s-a efectuat operaţiile pregătitoare se trece la rodajul tractorului, urmărindu-se 
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etapele: 

 5.3.2.1.Rodajul motorului-se face timp de 20 minute la relanti, cu scopul de a asculta cu atenţie 

funcţionarea motorului şi a urmări presiunea uleiului (2-4 bari). 

5.3.2.2.Rodajul minitractorului-se face în mers fără sarcină, în toate vitezele, timp de 5 ore. 

      La sfârşitul fiecărei ore de funcţionare, tractorul va fi oprit şi se va asculta motorul care va 

funcţiona la turaţia medie. 

 

      După 10 ore de funcţionare se vor executa operaţiile de întreţinere ( vezi cap. 

ÎNTREŢINEREA  MINITRACTORULUI) 

      În timpul rodajului şi la terminarea lui se vor executa toate operaţiile de întreţinere. 

5.3.2.3.Rodajul minitractorului în sarcină progresivă 

Clasa 

încăr- 

Căturii 

Sarcina 

ce trebuie 

trasă 

(daN) 

Operaţiile 

corespunzătoare 

Timp de exploatare 

pentru fiecare treaptă 

în ore. 
Timp 

total 

(ore) 

Timp 

total  

(ore) Vit. I 

greu 

Vit. II 

greu 

Vit. 

III 

greu 

1 80-120 

Transport cu 

remorca cu bunuri 

de 1t pe drum 

2 2 4 8 

28 
2 120-400 

Transport cu 

remorca cu bunuri 

de 1,5t pe drum 

6 6 4 16 

3 400-500 

Arat cu plugul cu o 

trupiţă la 

adâncimea de 10-

15 cm 

2 2  4 

5.3.3.OPERAŢII DUPĂ RODAJ 

   După terminarea rodajului se vor executa în mod obligatoriu operaţiile: 

 Imediat după ce motorul şi tractorul au fost oprite, se scurge uleiul din carterul transmisiei 

şi se spală cu motorină, după care se umple carterul transmisiei până la nivel cu ulei de 

transmisie proaspăt. 

 Se scurge uleiul din baia de ulei a motorului (motorul fiind cald) şi se introduce ulei în 

motor pentru spălare. Se porneşte motorul şi se lasă să funcţioneze timp de 10 minute 

la ralanti. Se opreşte motorul şi se lasă să se scurgă uleiul din baia de ulei. Se 

înlocuieşte cartuşul filtrant al filtrului de ulei, după care se alimentează baia de ulei a 

motorului cu ulei proaspăt. 
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CAUZE REMEDIERI 
Motorul scoate fum negru 

 
Debitul de motorină injectată este 
mare, motiv pentru care arderea 
motorinei se face incomplet 

Se face reglajul pompei de injecţie. 

Presiunea de injecţie este foarte 
scăzută  

Se reface reglajul presiunii de injecţie. 

Supapa de refulare este uzată sau 
ruptă 

Se înlocuieşte. 
 

Arcul supapei de refulare s-a rupt Se înlocuieşte. 
Resortul de mers în gol nu este bine 
reglat 

Se reglează. 

Motorina nu este de calitate cores- 
punzătoare  

Se înlocuieşte motorina 

Filtrul de aer este îmbâcsit Se spală filtrul şi se alimentează cu ulei 
curat 

 
Motorul scoate fum  excesiv 

Motorul este prea rece Se lasă motorul să funcţioneze în gol până 
la încălzire. 

Compresia este insuficientă Se reglează jocurile la supape; la nevoie, se 
rodează supapele sau se înlocuiesc. 

În motorină a pătruns apă Se înlocuieşte motorina şi se amorsează 
sistemul de alimentare. 

Avansul la injecţie este prea mare Se reface reglajul. 
 

Motorul scoate fum albastru excesiv 
Carterul motorului are surplus de 
ulei, care a p[truns ]n camera de 
ardere  

Se scurge surplusul de ulei, stabilindu-se 
nivelul prescris 

S-au uzat pistoanele, segmenţii sau 
cămăşile de cilindru 

Se înlocuiesc piesele uzate.  

Turaţia motorului oscilează 
Cremaliera se deplasează greu şi 
regulatorul funcţionează defectuos 

Se îndepărtează cauzele ce provoacă 
această deplasare greoaie. 

Articulaţiile mecanismului regulatoru- 
lui au frecări sau jocuri  

Se îndepărtează cauzele ce ar provoca 
aceste frecări. 

                                          Motorul se opreşte brusc 
 
Rezervorul de motorină este gol Se alimentează cu motorină şi se 

amorsează sistemul de alimentare 
În motorină a pătruns apă Se înlocuieşte motorina şi se amorsează 

sistemul 
Orificiul de aerisire al buşonului 
rezervorului este înfundat 

Se desfundă orificiul. 

În sistemul de alimentare a pătruns 
aer 

Se face amorsarea sistemului de alimentare 
şi în caz că defecţiunea se menţine, se 
verificăstrângerile racordărilor şi starea 
garniturilor de etanşare. 

Filtrul de motorină este înfundat Elementul filtrant se înlocuieşte. 
Pistonul s-a înţepenit în cămaşa 
cilindrului (gripaj) 

Se scoate pistonul, se examinează 
suprafaţa cilindrului, iar în caz de nevoie se 
înlocuiesc piesele deteriorate. 
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CAUZE REMEDIERI 
Elementele pompei de injecţie sunt 
foarte uzate 

Se înlocuieşte pompa de injecţie 

 
Motorul nu dezvoltă puterea nominală 

Există aer în circuitul de motorină Se face amorsarea sistemului de alimentare 
şi în caz că defecţiunea se menţine, se 
verifică strângerile, racordările şi starea 
garniturile de etanşare.  

A fost modificat reglajul avansului de 
injecţie 

Se reface reglajul 

Segmenţi uzaţi Se înlocuiesc. 
Segmenţi gomaţi  Se curăţă 
Depuneri de calamină pe supape Se curăţă şi se rodează supapele. 
Supapele s-au uzat Se verifică supapele şi scaunele, după care 

se rodează. 
Pierderi de compresie la îmbinarea 
cilindru-chiulasă 

Se strânge chiulasa 

Supapa de refulare a pompei de 
injecţie este uzată 

Se înlocuieşte ansamblu scaun-supapă de 
refulare. 

Cama axului pompei de injecţie este 
uzată excesiv 

Se înlocuieşte axul sau se reface reglajul. 

Pulverizatorul este uzat sau acul 
pulverizatorului se înţepeneşte 

Se înlocuieşte pulverizatorul. 

Orificiile pulverizatorului sunt 
înfundate  

Se curăţă injectorul. 

S-a modificat presiunea de injecţie la 
injector 

Se reglează presiunea. 

 
Motorul lucrează cu întreruperi 

 
Există aer în circuitul de motorină Se face amorsarea sistemului de alimentare 

şi în caz că defecţiunea se menţine, se 
verifică strângerile racordărilor şi starea 
garniturilor de etanşare. 

Pistonul pompei de injecţie este 
gripat sau înţepenit în poziţia de sus 

Se remediază defecţiunea sau se 
înlocuieşte pompa de injecţie. 

Arcul pistonului s-a rupt Se înlocuieşte 
Supapa de refulare nu închide 
perfect datorită murdăriei 

Se va curăţa. 

Supapa de refulare s-a gripat sau s-a 
rupt 

Se înlocuieşte ansamblul supapă-scaun. 

Arcul supapei de refulare s-a rupt Se înlocuieşte. 
Împingătorii au şurubul, axul sau rola 
uzate 

Se înlocuiesc piesele uzate. 

Garnitura supapei de refulare s-a 
deteriorat 

Se înlocuieşte. 

Racordul conductei de înaltă presiu- 
ne nu este bine strâns 

Se strânge. 

Acul pulverizatorului s-a înţepenit din 
cauza murdăriei 

Se spală. 

Conul de etanşare al acului sau al 
corpului pulverizatorului este uzat 
 

Se înlocuieşte pulverizatorul. 
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 Elementul filtrant al filtrului de aer se spală cu motorină şi se înlocuieşte uleiul din baia 

filtrului. 

 Se examinează integral tractorul şi se porneşte tractorul. 

 

5.4 LUCRUL CU MINITRACTORUL 

5.4.1.UTILIZAREA FRĂNELOR DE SERVICIU 

    Prin apăsarea pedalelor de frână se realizează comanda frânelor de serviciu. 

     Se va ţine cont de următoarele:  

 Pentru obţinerea unei raze minime de viraj se va folosi o singură pedală de frână; 

 La mersul pe drum drept se vor solidariza între ele cele două pedale, cu ajutorul bridei de 

legătură; 

 Nu este recomandată frânarea bruscă, deoarece va contribui la uzura prematură 

pneurilor şi a organelor de frânare. 

     Dacă tractorul se află pe o pantă se blochează pedalele de frână cu ajutorul clichetului de 

blocare. 

 5.4.2.UTILIZAREA MECANISMULUI DE BLOCARE A DIFERENŢIALULUI 

Ridicând de maneta diferenţialului se face blocarea diferenţialului solidarizând axele roţilor 

din spate cu scopul de a mări capacitatea de trecere a tractorului peste obstacole sau terenuri 

alunecoase. 

Deblocarea se face automat. 

Pentru buna funcţionare a mecanismului de blocare nu se vor efectua viraje în timp ce 

mecanismul este cuplat (diferenţialul se poate rupe). 

 5.4.3. UTILIZAREA PRIZEI DE PUTERE 

Serveşte la antrenarea diverselor utilaje şi maşini agricole fixe, tractate sau purtate. 

Cuplarea prizei de putere se poate face atât cu motorul pornit cât şi cu motorul oprit, astfel: 

 Se apasă pedala ambreiajului până la capătul cursei; 

 Se aduce maneta de cuplare a arborelui prizei de putere din poziţia „O” în poziţia „1” 

(cuplat). 

 Se eliberează progresiv pedala ambreiajului. 

  Atenţie! –Priza de putere se utilizează numai în treapta I a cutiei de viteze. 

 5.4.4.UTILIZAREA MECANISMULUI HIDRAULIC 

Pentru ca mecanismul hidraulic de suspendare în trei puncte să funcţioneze, trebuie ca 

motorul să fie pornit  astfel încât pompa hidraulică să alimenteze cu ulei  sub presiune cilindrul 

hidraulic. 

Poziţiile de lucru ale mecanismului de suspendare în trei puncte vor fi asigurate prin 

maneta distribuitorului hidraulic. 

Poziţia în care trebuie să stea maneta este cea de blocare în care pompa debitează liber în 
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baie iar ridicătorul este blocat în poziţia dorită. Poziţia flotant dă posibilitatea deplasării libere a 

braţelor ridicătorului. 

 

 

5.4.5. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE TRACŢIUNE ŞI REMORCARE 

Dispozitivul de remorcare faţă este amplasat pe suportul punte faţă. 

Dispozitivul de remorcare spate (fig. 13) este parte componentă a mecanismului de ridicare 

hidraulic; este indicat pentru maşini şi utilaje agricole şi pentru remorci cu o axă. După cuplare 

bolţul de remorcare va fi asigurat cu un şplint de siguranţă. 

Caracteristicile remorcii: 

 Capacitate 500 kg; 

 Sistem electric de semnalizare este legat de priza electrică a tractorului(fig. 14) 

 

                                      Fig. 13-Dispozitiv remorcare spate 

5.4.6 UMFLAREA CAMERELOR ANVELOPELOR 

Se face manual cu ajutorul pompei de aer. 

Se verifică presiunea de umflare, care la anvelope trebuie să fie: 

 Petru roţile din faţă 1,2 bari; 

 Pentru roţile din spate 1,0 bari. 

      

 

 

       Fig. 14-   Sistem electric 

             semnalizare remorcă 
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12.1.ÎNTREŢINEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE 

Combustibilul se controlează, să nu conţină apă , deoarece aceasta duce la formarea 

dopurilor de gheaţă şi înfundarea conductelor. 

La temperaturi sub -20° C se adaugă petrol în următoarele proporţii: 

 10% petrol la temperaturi de la -20° C până la -30° C 

 25% petrol la temperaturi de la -30° C până la -35° C 

 50%....70% petrol la temperaturi sub -35° C. 

 

12.2.ÎNTREŢINEREA SISTEMULUI DE UNGERE 

Dacă temperatura este scăzută tractorul trebuie uns numai cu lubrefianţi de iarnă, conform 

tabelului de combustibili si lubrefianţi. 

12.3.ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIEI ELECTRICE 

       Înainte de scăderea temperaturii se va face o revizie a întregii instalaţii electrice, echivalentă 

cu cea de după 250 ore de funcţionare. Se va verifica dacă se încarcă bateria de acumulatore şi 

în caz de dereglare se vor revizui regulatorul de tensiune şi generatorul 

 13.DERANJAMENTE ŞI REMEDIERE 

    În timpul exploatării minitractorului  pot interveni diverse deranjamente în funcţionarea 

acestuia, datorită unor îngrijiri sau reglaje necorespunzătoare, sau unor uzuri accentuate ale 

pieselor. 

   În cele ce urmează sunt expuse principalele deranjamente ce ar putea interveni, precum ţi 

cauzele şi modul de înlăturare a acestora. 

 

CAUZE REMEDIERI 
 

1.Deranjamentele motorului 
 

Motorul nu porneşte 
Rezervorul nu are motorină Se alimentează rezervorul cu motorină şi se 

amorsează sistemul de alimentare 
Una din conductele de alimentare 
este înfundată 

Se spală şi se suflă cu aer comprimat; se 
remontează şi se amorsează sistemul de 
alimentare 
 

Există aer în sistemul de alimentare  Se face amorsarea sistemului de alimentare 
(conform pct. 11.1, alin. 3, subpct. 3) şi, în 
caz că defecţiunea se menţine, se verifică 
strângerea racordurilor şi starea garniturilor 
de etanşare 

Sunt îmbâcsite filtrele Se înlocuiesc cartuşele filtrante 
Motorul este prea rece  Cap."Particularităţi pe timp de iarnă''. 
În motorină este apă Se înlocuieşte motorina şi se amorsează 

sistemul 
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  11.1.ÎNTREŢINEREA MOTORULUI 

Rodarea supapelor motorului, înlocuirea cuzineţilor, rectificarea arborelui cotit, înlocuirea 

segmenţilor de piston la motor, sunt operaţii care, în condiţiile unei exploatări normale a 

tractorului, nu sunt necesare în perioada primelor 2000 ore de funcţionare. 

Aceste operaţii pot fi necesare înainte de termenul arătat mai sus numai în cazuri 

accidentale. 

Pornirea motorului după perioada de stocare 

 Se îndepărtează materialele de protecţie de la buşonul rezervorului sau de la locurile 

de intrare şi ieşire a combustibilului; 

 Se umple rezervorul cu combustibil; 

 Se amorsează sistemul de alimentare prin slăbirea şurubului de aerisire poz. 23,fig. 12, 

până la eliminarea aerului şi apariţia unui jet continuu de motorină. 

11.2.ÎNTREŢINEREA PNEURILOR 

În timpul exploatării, pneurile se pot degrada uşor, de aceea este indicat să se respecte 

următoarele reguli de întreţinere: 

 Se curăţă la exterior şi se verifică starea suprafeţei exterioare, pentru a nu prezenta 

tăieturi, cuie sau alte corpuri tăietoare; 

 Când se constată o uzură mai mare a unui pneu, se vor inversa pneurile între ele, 

pentru a obţine uzură uniformă. La inversarea pneurilor din spate se va respecta sensul 

de rotaţie; 

 La staţionare pe durată mai mare se vor lua măsuri pentru starea pneurilor. 

   Atenţie! Nu se admite ca tractorul să staţioneze nesuspendat, fără aer în pneuri sau cu 

presiuni scăzute. 

12.PARTICULARITĂŢILE EXPLOATĂRII ŞI ÎNTRŢINERII PE TIMP DE IARNĂ 

       Pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă a tractorului pe timp de iarnă, el trebuie pregătit 

înainte de scăderea temperaturii. În acest scop trebuie executate următoarele lucrări: 

 Se spală rezervorul de motorină; se înlocuieşte cartuşul filtrant; 

 Se spală sistemul de ungere şi filtrul de ulei; 

 Se spală carterul transmisiei; 

 Se reglează frânele şi ambreiajul; 

 Se alimentează tractorul cu combustibil şi lubrefianţii pentru iarnă. 

Pentru uşurarea pornirii motorului în condiţii de temperaturi scăzute ale aerului, se 

recomandă amenajarea unei încăperi călduroase pentru păstrarea tractoarelor pe timpul cât nu 

lucrează. 
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5.4.7.MĂRIREA FORŢEI DE ADERENŢĂ 

Dacă tractorul lucrează pe soluri umede sau uşoare, pentru a micşora patinarea roţilor din 

spate, precum şi în cazul în care este necesară mărirea forţei de tracţiune, trebuie mărită 

greutatea aderentă a tractorului prin lestarea  roţilor motoare cu greutăţi corespunzătoare(fig.15). 

Dacă nu este necesar, tractorul nu trebuie lestat. 

 

 

  

            

  Fig.15- Lestarea roţilor  

             motoare 

 

 

 

 

 

 

5.4.8. REGLAREA SCAUNULUI CONDUCĂTORULUI 

         Pentru acţionarea mai comodă a organelor de comandă ale minitractorului, poziţia şi 

suspensia scaunului conducătorului vor fi reglate în plan orizontal de-a lungul axei longitudinale a 

minitractorului astfel: 

        -prin desfacerea şuruburilor şi introducerea acestora înalte găuri, în funcţie de poziţia dorită;  

       - cu ajutorul manetei de acţionare scaun, astfel încât să se ţină seama de posibilităţile fizice 

ale persoanei. 

 

 

 

 

 Fig.16. Reglarea 

        scaunului  

   conducătorului                                                                                                                                         

                                                                   Maneta acţionare                                                                                                         
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6.REGULI PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR 

 Este interzis ca pe tractor să circule alte persoane decât tractoristul, atâta timp cât 

tractorul nu este prevăzut cu un scaun suplimentar. 

 Este interzis fumatul sau a se umbla cu flacără în apropierea rezervorului de 

combustibil. 

 Trebuie urmărit cu atenţie ca rezervorul să nu aibă scurgeri de combustibil. După 

alimentarea cu combustibil a rezervorului, acesta trebuie bine şters. 

 Trebuie să se urmărească buna stare a contactelor şi a izolaţiei firelor electrice. 

 În cazul unui incendiu, flacăra trebuie stinsă numai cu extinctorul. 

 Noaptea se va lucra numai cu farurile aprinse şi cu proiector. 

 Trebuie să urmărim cu atenţie ca în timpul lucrului, în apropierea ţevi de eşapament să 

nu se afle materiale uşor inflamabile. 

 Dacă tractorul se află în mişcare, se interzice coborârea sau urcarea în tractor. 

 Toate operaţiile legate de întreţinerea tehnică, curăţirea de noroi a motorului şi 

tractorului, curăţirea prizei de putere se face numai cu motorul oprit. 

 Când tractorul se pune în mişcare este obligatoriu ca lucrătorii după maşinile agricole 

să fie avertizaţi în prealabil. 

 Dispozitivele de remorcare la tractor trebuie să fie rigide astfel încât să nu permită 

maşinilor agricole sau utilajelor remorcate să vină peste tractor. 

7. ÎNTREŢINEREA MINITRACTORULUI 

Exploatarea şi întreţinerea tractorului constituie condiţia cea mai importantă pentru 

funcţionarea fără defecţiuni a tractorului. 

Vor trebui respectate cu stricteţe instrucţiunile privind exploatarea, întreţinerea, conducerea 

şi utilizarea tractorului. 

Dacă se ivesc defecţiuni mici, care nu opresc tractorul din funcţiune, nu trebuie să se 

continue mai departe lucrul, decât după ce defecţiunea a fost înlăturată. 

Încărcarea tractorului trebuie raţional făcută, evitându-se funcţionarea în suprasarcină (cu 

fum). Se va evita mersul cu viteze mari, atunci când starea drumului este proastă. 

Trecerea cu viteză mare peste un teren cu gropi, şanţuri, etc., poate provoca ruperi. 

Printr-o strângere la timp se evită defecţiuni ulterioare. 

Buna funcţionare, lipsa reparaţiilor importante, durata lungă de exploatare a 

tractorului,consumul minim de combustibil şi de ulei şi prin urmare,cheltuieli minime de exploatare 

sunt o urmare a respectării continue a instrucţiunilor de întreţinere. Dacă doriţi să obţineţi aceste 

rezultate, atunci trebuie să respectaţi riguros instrucţiunile date în paginile ce urmează. 
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        10.6.2.REGULATORUL DE TENSIUNE 

După fiecare 120 ore de funcţionare se verifică starea contactelor la bornele regulatorului şi, 

dacă este  cazul, se curăţă de oxizi şi impurităţi şi se strâng şuruburile de contact. Se şterge 

regulatorul de tensiune cu o cârpă uscată. 

După fiecare 500 de ore de funcţionare se verifică de către electricianul unităţii starea reglării 

regulatorului de tensiune, fără a-l demonta de pe tractor. 

Când măsurătorile indică dereglarea regulatorului de tensiune, acesta se demontează de pe 

tractor şi se reglează la banc. 

Desigilarea şi resigilarea regulatorului de tensiune se va face numai de un electrician        

specializat. 

     Atenţie! 

În vederea evitării distrugerii generatorului şi regulatorului de tensiune, se vor respecta 

obligatoriu următoarele măsuri de precauţie: 

 Nu se admite deconectarea bateriei de acumulatoare în timp ce motorul termic 

funcţionează. 

 Nu se admite schimbarea polarităţii bornelor la bateria de acumumulatoare. 

 Nu se admite punerea la masă sau scurtcircuitarea bornelor generatorului sau a 

bornelor regulatorului de tensiune. 

 Nu se admite încărcarea bateriei de acumulatoare de la o sursă străină fără a 

deconecta generatorul. 

 Nu se admite încercarea funcţionării generatorului în circuit. 

 Nu se admite lăsarea cheii de contact conectată după oprirea motorului termic, 

deoarece se descarcă bateria de acumulatoare. 

 In cazul folosirii unei baterii de acumulatoare suplimentare (baterie de serviciu), 

conectarea legăturilor se va face respectându-se cu stricteţe polaritatea lor («  + » 

la »+ » şi « -«  la « -« ) 

 Înaintea tuturor intervenţiilor de întreţinere se deconectează bateria de acumulatoare 

din circuit. 

11.OPERAŢII DE ÎNTREŢINERE NEINCLUSE ÎN ÎNTREŢINERILE PERIODICE 

În întreţinerile tehnice periodice nu sunt incluse câteva operaţii, care în condiţii normale de 

exploatare, se impun numai la un interval de timp mai mare decât intervalele prevăzute de către 

întreţinerile tehnice amintite, precum şi acele operaţii care trebuie executate pe măsura 

necesităţii,şi anume în cazul în care apar anomalii în funcţionarea tractorului. 
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să nu pătrundă în interiorul bateriei; după spălare bateria se clăteşte cu apă curată şi 

apoi se şterge cu o cârpă uscată; spălarea se face cu dopurile montate; 

 Nivelul electrolitului în elemenţii bateriei trebuie să fie cu cca. 10…15 mm deasupra 

marginii superioare a separatorilor ; 

 Nivelul electrolitului se controlează cel mai târziu la 6 zile în timpul verii şi la 15 zile în 

timpul iernii ; 

 Completarea nivelului electolitului se face numai cu apă distilată; 

 În cazul în care electrolitul s-a vărsat din baterie, se măsoară densitatea electrolitului 

rămas şi se completează cu electrolit de aceeaşi densitate ; 

 Starea de încărcare a bateriilor se poate constata prin măsurarea densităţii electrolitului 

din acestea ; 

Densitatea eletrolitului la 20°C Starea de încărcare a bateriei 

1,285 g/cm3 Baterie bine încărcată 

1,23..1,21 g/cm3 Baterie parţială încărcată 

1,14…1,11 g/cm3 Baterie descărcată 

 Dacă bateria este bine încărcată, nivelul electrolitului este corect şi bine, densitatea 

este sub 1,285 g/cm3, (la tropice 1,24 g/cm3) este necesară corectarea şi egalizarea 

densităţii în elemenţi ; 

 Se va evita supraîncărcarea bateriei (indicată prin consumul mare de apă ) verificând 

periodic instalaţia electrică a tractorului ; 

 Se va evita contactul suprafeţei bateriei cu produsele petrolifere ca: ulei, benzină, 

motorină, etc. ; 

 Evitaţi aşezarea sculelor sau a altor piese metalice pe baterie; 

 Bateriile umplute cu electrolit, scoase temporar de pe tractor, în stare încărcată cu 

lichid până la nivel, se vor depozita în incăperi uscate şi răcoroase. 

          Atenţie!  

      Este interzisă depozitarea bateriilor fără electrolit atunci când sunt scoase din expoatare, 

deoarece apare pericolul distrugerii lor în câteva zile. Bateriile în stare anormală de încărcare se 

vor depozita numai după revizuirea şi încărcarea lor. 

La conservarea bateriei deosebim două cazuri: bateria în stare uscată şi bateria în stare 

încărcată. În  cazul bateriei uscate, încăperea în care se depozitează bateriile trebuie să aibă 

temperature mediului ambient +5°C…+30°C. Bateria va avea dopurile înşurubate până la refuz, 

după ce în prealabil, sub acestea s-au introdus rondele de masă plastică. 

Bornele şi piuliţele de legătură se vor unge cu un strat subţire de vaselină, care se va înlătura la  

încărcarea bateriei. 

Bateria trebuie reîncărcată o dată pe lună, pecum şi înainte de începerea expoatării. 

In timpul iernii, bateria trebuie ţinută complet încărcată pentru a nu îngheţa electrolitul. 

 

21

 

Atenţie! 

      Este strict interzis a se curăţa, unge sau regla tractorul în timpul funcţionării. 

8. ÎNTREŢINERILE TEHNICE ŞI PERIOADELE DE REVIZIE TEHNICĂ 

      Întreţinerile tehnice periodice constau în verificarea zilnică şi periodică a ungerii, a stării şi 

reglării ansamblelor şi mecanismelor tractorului, precum şi din strângerile îmbinărilor cu filet,de 

către utilizator. 

      Pentru minitractorul MT12-2D.M sunt posibile 5 întreţineri tehnice periodice: 

       Nr.1-se face la începutul şi sfârşitul fiecărei zile de lucru; 

       Nr.2-se face după fiecare 60 ore de funcţionare; 

       Nr.3- se face după fiecare 120 ore de funcţionare;  

       Nr.4- se face după fiecare 500 ore de funcţionare; 

       Nr.5- se face după fiecare 1000 ore de funcţionare, sau anual; 

În funcţie de gradul de uzură a pieselor, perioada de timp dintre întreţinerile periodice 

trebuie să fie redusă în proporţie corespunzătoare. 

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNTREŢINEREA MINITRACTORULUI 

Controlul nivelului de ulei, golirea şi umplerea trebuie făcute cu minitractorul în poziţie 

orizontală. Este bine să se golească uleiul cât este cald, după ce minitractorul a funcţionat un 

timp oarecare; în acest fel cea mai mare parte a sedimentelor aflate în suspensie pot fi 

îndepărtate odată cu uleiul. 

Pentru ungerea organelor prevăzute cu ungătoare, înainte de a aplica racordul pompei de 

ungere, curăţiţi cu grijă fiecare ungător; în caz contrar, praful sau noroiul depus se va amesteca 

cu lubrefiantul, accelerând uzura organelor mobile. După terminarea operaţiei de ungere, curăţaţi 

exteriorul ungătorului de toate resturile de lubrifianţi, pentru a evita acumularea prafului. 

Păstrarea şi manipularea lubrifianţilor trebuie să se facă în condiţiile optime, prin folosirea 

de butoaie, pâlnii, canistre şi pompe curate. 

Necesarul de piese de schimb şi subansamble pentru reparaţii se va întocmi în baza 

Catalogului de piese de schimb corespunzător seriei tractorului şi codului de livrare. 

Combustibili şi lubrifianţi-capacităţi 

Ansamblul ce se alimentează Cantitate Calitate 

Rezervorul de combustibil 8 l 

Motorină tip 25(STAS 240-80) 

pentru iarnă, tip -5 pentru 

primăvară şi toamnă şi tip +5 

când temperatura ambiantă 

depăşeşte +5° C 
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Sistemul de ungere a 

motorului 
1,7 l 

Ulei M 15 W/40 Super 4 

Ulei M 15 W/40 Super 2 

Transmisie 17 l T 90 EP 2 STAS 8960-85 

Caseta de direcţie 200 g Unsoare litiu-calciu tip UM 175 

LiCa 3 STAS 8789-91 
Ungătoare 4 g 

Observaţie : Cantităţile indicate în tabelul de mai sus sunt orientative. Plinurile se vor face 

până la nivelul indicat. 

10.DESCRIEREA OPERAŢIILOR DE ÎNTREŢINERE 

10.1 SISTEMUL DE UNGERE AL MOTORULUI 

Verificarea nivelului uleiului în carterul motorului se face la cel puţin 15 minute după oprirea 

motorului şi trebuie să fie între semnele de pe joja indicatorului de nivel,fig. 17. La nevoie se 

completează turnând ulei prin locasul din capacul chiulasei.             

        

                                                                                           2       M 

 

    Indicator de nivel 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Fig. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înlocuirea cartuşului filtrului de ulei al motorului. Se scoate cartuşul vechi, prin deşurubare 

şi se înlocuieşte cu unul nou. 

Indicator de nivel 
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Dacă jocul este mare se face reglajul astfel: 

 Se desface capacul de pe roată, se scoate şplintul de la piuliţa crenelată; 

 Se strânge până la refuz piuliţa crenelată, apoi se slăbeşte cu 1/15-1/17 ture (joc axial 

0,1-0,2 mm) astfel încât tăietura piuliţei să coincidă cu gaura pentru şplint; 

 Se verifică cu mâna rotirea roţii şi existenţa jocului normal prescris; 

 Se asigură piuliţa cu şplint şi se montează capacul cu ajutorul celor 3 şuruburi. 

Ungerea rulmenţilor conici de la roţile din faţă 

 Se introduce unsoare consistentă prin capacul faţă care se demontează. 

 Ungerea rulmenţilor de la pivoţii fuzetelor 

 Se pompează de 4-5 ori unsoare consistentă în fiecare ungător 

 Verificarea nivelului uleiului din carterul transmisiei 

 Nivelul uleiului trebuie să se încadreze între nivelele indicate de tija jojei. 

 Schimbarea uleiului în carterul transmisiei 

 Imediat după oprire, se desfac dopurile de golire şi se scurge tot uleiul din carter;  

 Se montează la loc dopurile şi se alimentează carterul prin gura dopului de alimentare 

cu 10 litri motorină de spălare; 

 Se rulează tractorul timp de 2-3 minute, în viteza cea mai mică; 

 Se scurge motorina, se spală dopurile de golire în motorină şi se montează la loc; 

 Se alimentează carterul cu ulei proaspăt, până la nivelul indicat. 

       Verificarea frânelor 

 La un reglaj corect cursa liberă a pedalelor trebuie să fie 30-40mm. 

 

 

10.6. INSTALAŢIA ELECTRICĂ 

10.6.1. BATERIA DE ACUMULATORI 

 Trebuie să fie bine fixată pe tractor şi perfect conectată la instalaţia electrică a 

tractorului; 

 Toate bateriile se leagă cu polul (-) la masă; 

 Legarea bateriei la instalaţie se face conectând mai întâi cablul la polul pozitiv   ( + ) şi 

apoi cablul polului negativ ( - ) la masă; 

 După strângerea clamelor pe bornele bateriei, acestea se protejează cu un strat subţire  

de vaselină neutră rezistentă la acizi; 

 Bateria se va menţine perfect curată iar orificiile de aerisire ale dopurilor se vor 

desfunda; 

 Spălarea bateriilor se face cu o soluţie alcalină sau cu detergent, având grijă ca soluţia 
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10.3 SISTEMUL DE INJECŢIE 

Verificarea şi reglarea avansului la injecţie se face prin introducerea în racordul pompei de 

injecţie a unui tub capilar. Se roteşte arborele cotit prin intermediul fuliei de pornire până ce apare 

motorina în tub marcându-se un nivel maxim. Se continuă învârtirea cu încă o tură şi jumătate, 

învârtind apoi cu atenţie până ce se observă începerea creşterii nivelului peste semnul marcat. 

Se controlează dacă semnul de pe apărătoarea suflantei se află în dreptul primului semn, în 

sensul de rotaţie, de pe carcasa suflantei. Dacă semnele nu coincid se desfac piuliţele pompei de 

injecţie şi se introduc sau se scot garnituri de reglare de alamă până ce se obţine rezultatul dorit.  

Atenţie !  Reglarea avansului la injecţie se face la debitul maxim de combustibil, cu 

sistemul de alimentare amorsat. 

Verificarea stării injectoarelor se face de către personal specializat. Presiunea de injecţie 

185 bari. 

În cazul funcţionării nesatisfăcătoare a motorului (mers neregulat, fum la eşapament, 

diluarea uleiului din carterul motorului, etc.) se demontează injectorul şi se curăţă. 

10.4. CONTROLUL JOCULUI SUPAPELOR 

Jocul supapelor se controlează la fiecare 250 ore de lucru, precum şi după fiecare 

demontare a chiulasei sau atunci când supapele încep să bată. Reglarea jocului între culbutori şi 

tija supapei se face cu motorul cald şi trebuie să fie de 0,2 mm. Ordinea operaţiilor este 

următoarea:  

 Se desface capacul chiulasei pentru a avea acces la şuruburile de reglaj;  

 Se aduce pistonul în punctul mort inferior la sfârşitul compresiei, ambele supape fiind 

închise. În acest sens semnele de pe suflantă şi carcasa suflantei trebuie să coincidă, 

iar supapele să fie închise. 

 Se slăbeşte contrapiuliţa de la şurubul de reglaj şi prin înşurubare sau deşurubare se 

stabileşte jocul necesar între culbutor şi coada supapei,cu ajutorul unei lere cu 

valoarea de 0,2 mm. După stabilirea jocului se strânge piuliţa până la refuz, 

verificându-se din nou valoare jocului; 

 După reglarea supapelor se montează la loc capacul chiulasei. 

10.5 SISTEMUL DE RULARE ŞI TRANSMISIA 

   Reglajul ambreiajului se face când pedala de comandă are o cursă liberă mai mică sau 

mai mare de 30-35 mm. Reglajul se face prin desfacerea şurubului de fixare a pedalei, se scoate 

pedala cu butucul canelat de pe ax şi se modifică poziţia astfel încât să se asigure jocul prescris 

(cursa liberă prescrisă) după care se fixează şurubul.  

Verificarea jocului axial ai rulmenţilor conici de la roţile din faţă 

Pentru verificare trebuie ridicată roata până la desprinderea sa de pe sol , şi prin 

deplasarea sa axială se apreciază jocul rulmenţilor (jocul la montaj este de 0,1-0,2mm) 
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Schimbarea uleiului din carterul motorului se face după primele 5 ore de funcţionare, apoi 

după fiecare 50 ore de funcţionare în condiţii normale. Se demontează buşonul şi se goleşte baia 

când motorul este cald. Se montează buşonul de golire.  

 

 

 Se scoate buşonul capacului de chiulasă,fig.18, şi se umple cu ulei adecvat. Se 

reînşurubează buşonul,şi se montează capacul pentru buşon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Fig. 18 
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TABEL 1 

Centralizat al întreţinerilor periodice 

MINITRACTOR MT 12 - 2 DM 

     Întreţinerea motorului 

 

Operaţia de 

Întreţinere 

La 

fiecare 8 

ore sau   

zilnic 

După 50 

ore sau 

săptămânal 

După 300 

ore sau 

lunar  

După 400 

ore sau 

sezon 

După 

1500 

ore sau 

anual 

0 1 2 3 4 5 

Control nivel ulei x     

Schimbare ulei  x    

Schimbare filtru ulei    x  

Curăţire filtru aer   X   

Curăţirea sistemului 

de răcire 

   x  

Verificarea şi regla-

rea avansului la 

injecţie 

     

X 

Înlocuire filtru 

motorină 

  x   

Verificarea stării 

injectoarelor 

    X 

Controlul jocului 

supapelor 

  x   

 

10.2 FILTRUL DE AER AL MOTORULUI 

Spălarea filtrului de aer al motorului se face prin demontarea acestuia de pe tractor şi se 

spală componentele în petrol sau motorină. Se toarnă ulei în baia filtrului de aer până la nivelul 

indicat. După remontare se verifică etanşeitatea la îmbinări pentru a se preântâmpina aspiraţia 

aerului nefiltrat. 
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TABEL 2 
centralizat al întreţinerilor periodice 

MINITRACTOR MT 12 - 2DM 
În timpul 
rodajului 

S
ub

an
sa

m
bl

ul
 la

 c
ar

e 
se

  
re

fe
ră

 
 

N
um

ă
ru

l o
pe

ra
ţie

i 

 
 
 
 

OPERAŢII DE  
ÎNTREŢINERE 

În timpul exploatării normale 

Ore 
funcţionare 
după care 
se face 
întreţinerea 

Operaţia de întreţinere se 
repetă după fiecare nr. de 
ore de funcţionare 

La 
 8-10 
ore 

La  
40 
ore 

6-
10

 

10
 

60
 

 
12

0
 

50
0

 

10
0

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Întreţinerea motorului conform Tabel 1 

 x   Verificarea reglajului 
ambreiajului 

  x X  

x    Verificarea presiunii în 
camerele anvelopelor 

x   X  

 x   Ungerea articulaţiilor 
sferice ale barelor de 
direcţie 

 

 

 

x 

   

 x   Ungerea axului oscilant 
al osiei din faţă 

 x    

 x   Verificarea jocului rul- 
menţilor roţilor din faţă  

   X  

 x   Ungerea rulmenţilor 
roţilor din faţă 

 x  X  

 x   Ungerea rulmenţilor 
pivoţilor fuzetelor 

 x  X  

 x   Verificarea nivelului 
uleiului din carterul 
transmisiei 

  x   

 x   Schimbarea uleiului din 
carterul transmisiei 

    x 

 x   Verificarea frânelor     X  

 x   Ungerea articulaţiilor 
pedalelor de frână 

  x   

 x   Ungerea articulaţiilor 
comenzii prizei de 
putere 

  x   

 x Inst. 
hidr. 

 Curăţirea filtrului 
instalaţiei hidraulice 

  x x  

x  

A
ns

am
bl

u 
m

in
itr

ac
to

r 

 Verificarea strângerii 
ansamblurilor 

    X 

x   Verificarea etanşeităţii 
punctelor de racordare 

    X 

 x  Instalaţia electrică (vezi 
cap. Întreţinerea 
instalaţiei electrice) 

    x 


