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 : اجزای موتور0شکل  

 در بسته بندی اولیه تحویل گرفتن دستگاه -1
، دستگاه بدون متعلقاتگردند که شامل بسته  مجزا به شما تحویل میاصلی و بندی ه بسته دو چرخ در س BCSدروگرهای 

ها  ها را باز کرده و محتویات داخل آن است. درب کارتن مجموعه کاتر بار )تیغه برش(و  میشن )انتقال قدرت(مجموعه ترانس

 را به دقت بررسی نمایید.
 های مجزای دیگری را نیز باید تحویل بگیرید. تذکر: در صورت سفارش گاوآهن، نهر کن، روتیواتور و غیره بسته

 قطعات داخل کارتن دستگاه بدون متعلقات -1-1

 دستگاه شامل مجموعه موتور، گیربکس و فرمان .0

 ور محافظ جلوکا .1

 دو عدد چرخ کامل .3

 آچارهای موتور و دستگاه .4

 های سرویس و نگهداری کتابچه .5

 میشن )انتقال قدرت(جموعه ترانسم -1-2

 میشنترانس .0

 کاور محافظ .1

 شکل Uدو عدد براکت  .3

 های اتصال پیچ و مهره .4

 مجموعه کاتر بار -1-3

 ملزماتکاتر بار و  .0

 

 های مختلف دروگر معرفی قسمت -2
 (1)شکل  های موتور کنترلتشریح اجزا و  -2-1

 مجموعه استارت .0

 دسته استارت .1

 شیر سوخت .3

 پیچ تخلیه روغن .4

 اهرم ساسات .5

 درب هواکش .6

 سرشمع .7

 اگزوز .8

 تانك سوخت .9

 اهرم گاز .01

 سوئیچ خاموش و روشن .00
 

  



 

 

 (2)شکل  های کنترل دروگر تشریح اهرم -2-2
 کن موتور اهرم خاموش .0

 اهرم کنترل اهرم کالچ .1

 ضامن کالچ .3

 )درگیری ادوات( P.T.Oاهرم  .4

 اهرم تنظیم ارتفاع فرمان .5

 اهرم کنترل سرعت )انتخاب دنده( .6

 اهرم کنترل گاز                                      .7

 اهرم حرکت عقب دستگاه )دنده عقب(  .8

 های متحرک موجود است فرمانا روی )تنه بازو یا اهرم تنظیم حرکت چرخشی فرمان .9

 مونتاژ دروگر -3
حجم  شبرای کاه ها را بر روی آن نصب نمایید. ها را باز نموده و چرخ ها و واشرهای روی توپی را باز کنید. مهره 0-0کارتن 

را به پایین فشار داده و  فرماندسته تنظیم ارتفاع  ترین مکان ممکن قرار گرفته است. های کنترل در پایین بندی مجموعه فرمان و اهرم بسته
 فرمان را در ارتفاع مناسب قرار دهید، سپس دسته تنظیم ارتفاع فرمان را رها کنید تا فرمان قفل شود.

میشن مونتاژ بر روی پایه عقب ترانس 3را مطابق شکل پایین(  Uباال و  U)براکت  شکل   Uهای  براکتباز کنید. را  1-0کارتن 

 ها را محکم نمایید. میشن را بر روی دو پیچ مربوط سوار و مهرهدستگاه را خارج نموده و ترانس PTOکاور محافظ جلوی شافت  نمایید.

  میشن سوار نمایید.های آن بر روی ترانس ز پیچ و مهرهاستفاده ا بارا  میشنمحافظ ترانس کاورسپس 

 
 شکل و کاور محافظ ترنسمیشن Uهای  : ترنسمیشن، براکت3 شکل

سانتی متری فینگر دار قابل  005 و 001 سانتی متری معمولی و 011در دو مدل  BCSبار دروگرهای کاتر را باز کنید. 3-0کارتن 
 ارائه است.

مونتاژ  4را مطابق شکل  تنظیم ارتفاع کفشکبار را از کارتن خارج کنید و ه کاترمجموعسانتی متری:  111 بارمونتاژ کاتر 

دارید باید آن را به فروشنده سفارش دهید و در انتهای دو  محافظ جانبی تیغهدرصورتی که تمایل به نصب  تیغه نصب کنید. و بر روی

 نصب کنید.تیغه سر 

: اهرم های کنترل 1شکل 

 دروگر



 

 

 
 ی متریسانت 011: کاتربار 4 شکل

های  سوراخاصله بگیرد. سپس دهید تا از زمین ف، دو پایه در زیر تیغه قرار 5مطابق شکل  بارترکابهتر است برای انجام عملیات مونتاژ 
 بار قرار دهید و با دو عدد مهره و واشر مربوطه آن را کامال محکم کنید.ترانسمیشن را بر روی نشیمنگاه کاترجلوی 

 
 سانتی متری 011کاتربار : مونتاژ 5 شکل

های  است، مجموعه تیغه، کفشكفینگر دار سانتی متری  005اگر کاتر بار شما  :فینگر دار سانتی متری 111مونتاژ کاتر بار 

 های اتصال را از کارتن خارج نموده و با توجه به شکل مونتاژ کنید. های زیر کفشك، میله راهنما و پیچ و مهره جانبی، پاشنه

 
 سانتی متری 005مونتاژ کاتربار : 6 شکل

 های قبل از روشن کردن دستگاه کنترل -4
 روغن موتور -4-1

مقدار روغن باید در حد ماکزیمم باشد، جهت کار در  کنترل نمایید. 7مطابق شکل سطح روغن موتور را با استفاده از گیج روغن 
 این کنترل اهمیت بیشتری دارد.سطوح شیبدار 



 

 

 
 : کنترل روغن موتور7شکل 

بوده و شاخص کیفیت    SAEو در زمستان    SAEگرانروی روغن پیشنهادی در تابستان  است.لیتر  6/1ظرفیت روغن موتور 
 .باید باشد   W  روغن معمولی روغن موتور الزم از نوع  باشد. SJبایست حداقل  نیز می APIروغن یا 

 موتور را از نظر نشتی روغن نیز بازرسی نمایید.

 سوختگیری -4-2
مراحل ماشین آماده برای از بنزین پر نمایید. پس از انجام این  8مطابق شکل تانك سوخت را با استفاده از یك قیف تمیز صافی دار 

 شود. می روشن شدن
دقیقه به موتور فرصت خنك شدن بدهید سپس  1: از سوختگیری در زمان روشن بودن موتور جدا خودداری نمایید. حداقل 0 تذکر

 کنید.سوختگیری 
 : در موتورهای دیزل از سوخت گازوئیل و در موتورهای بنزینی از سوخت بنزین استفاده نمایید.1 تذکر

 
 : سوختگیری موتور8شکل 

 روغن گیربکس -4-3
سپس بازبینی کنید که سطح روغن بین دو شیار  کنترل نمایید. 9 مطابق شکلسطح روغن گیربکس را از طریق گیج مخصوص 

حجم روغن گیربکس )واسکازین گیربکس(  اضافه نمایید.   /SAE  Wنشانه باال و پایین گیج باشد. در صورت نیاز از روغن واسکازین 
 لیتر است. 5/1به میزان 



 

 

 
 : بررسی سطح روغن گیربکس9شکل 

 روشن نمودن دستگاه -1
 درگیر نباشد. PTOمطمئن شوید که اهرم دنده و شفت خیلی مهم: 

را با کمك ضامن در همان حالت  اهرم کالچ را به باال فشار داده و درگیر نمایید سپس آن اهرم خاموش کن را پایین بیاورید. .0
 .(01)شکل  قفل کنید

 
 های روی فرمان : شناخت اهرم01شکل 

 بگذارید. onاهرم شیر سوخت را در حالت  .1



 

 

 
 : محل قرار گیری اهرم شیر سوخت موتور00 شکل

برای روشن نمودن مجدد یا استارت  قرار دهید. closedبرای روشن نمودن موتور در حالت سرد، اهرم ساسات را در موقعیت  .3
 برگردانید. openموتور در حالت گرم، اهرم ساسات را به حالت 

 

 
 : محل قرار گیری اهرم ساسات01شکل 

 موقعیت وسط یا نیم گاز قرار دهید.اهرم گاز را در   .4

پای خود را روی  03شکل  مطابق را بکشید تا زمانی که سیستم شیطانك درگیر شود. )هندل( حال به آرامی دسته استارت موتور .5
 چرخ قرار دهید و هندل بزنید.

زمانی که موتور روشن شد برای اینکه روغن بتواند  برای جلوگیری از خطر ضربه موتور، هندل را همیشه با یك دست بکشید. توجه:

 سریعتر به قطعات متحرک برسد اجازه دهید موتور دقایقی را خالص کار کند.



 

 

 
 : استارت / هندل زدن03شکل 

را کامال رها  خاموش کنمراقب باشید اهرم  توجه کنید( 04رها شود )به شکل  ضامنرا محکم بگیرید تا  اهرم کالچ .6

در همین حالت اهرم کنترل سرعت را در دنده دلخواه قرار دهید. اگر  کند. میموتور را خاموش  اهرم خاموش کن زیرا، ننمایید

وقتی دنده درگیر شد اهرم کالچ را به آرامی و به  شود، اهرم کالچ را اندکی رها کرده و دوباره بگیرید. اهرم دنده سریعا درگیر نمی
 .(05)شکل  ت نمایدطور کامل رها کنید تا ماشین حرک

 
 اهرم کالچ، اهرم خاموش کن و ضامن: 04شکل 

 
 محل قرار گیری اهرم دنده: 05شکل 



 

 

نمایید. همیشه قبل از درگیر نمودن اهرم دنده عقب استفاده  اهرم دنده عقببرای حرکت دستگاه به سمت عقب از  .7

 .(06)شکل  بایست اهرم کالچ دستگاه را نیز درگیر نمایید می

 
 : محل قرار گیری اهرم دنده عقب06شکل 

 PTOدرگیر کردن محور  -6
 را به سمت جلو فشار دهید PTOگرد دستگاه، اهرم کالچ را درگیر نمایید و اهرم کنترل  PTOبرای راه اندازی و فعال کردن ادوات 

وباره درگیر نمایید. حال موتور را پر گاز . اگر درگیری به سرعت انجام نگرفت، اهرم کالچ را اندکی رها نموده و دتوجه کنید( 07 )به شکل
 کامل رها نمایید تا کار شروع شود.نموده و اهرم کالچ را به آرامی و به طور 

 
 PTO اهرم کنترل: محل قرار گیری 07 شکل

 خاموش کردن دستگاه -7
سپس  حالت درگیری خارج نمایید.را از  PTOتوقف دستگاه و خاموش نمودن موتور: برای این کار موتور را کم گاز نموده و اهرم 

 توجه کنید(. 08)به شکل  اهرم کنترل سرعت را در وضعیت خالص قرار دهید، حال اهرم خاموش کن را رها نمایید تا موتور خاموش شود



 

 

 
 اهرم خاموش کن: 08شکل 

 سرویس نگهداری دستگاه -8
باید توجه نمایید که عدم انجام اصولی  دارد. نگهداری میسرویس و نگهداری صحیح و اصولی، دستگاه را در وضعیت کارا و مناسب 

گردد و رعایت کامل آن عمر  میطول عمر تعیین شده توسط کارخانه سازنده  3/0 موارد سرویس و نگهداری منجر به کاهش عمر دستگاه تا
 دهد. برابر عمر تعیین شده توسط کارخانه سازنده افزایش می 1دستگاه را حتی تا 

  اگر چه دستگاه با مقداری روغن تحویل میگردد ولی قبل از روشن نمودن دستگاه باید سطح روغن را بازدید نمایید.: 0 تذکر

 

شود روشن کردن موتور بدون  تذکر خیلی مهم: از مواردی که سبب خارج شدن دستگاه از گارانتی شرکت می

 روغن است.
 

های اتصال  تر از همه مهره مها، مه های اتصال موتور، چرخ مایید بخصوص مهرههای دستگاه را آچارکشی ن : تمامی پیچ و مهره1تذکر 
 میشن را کامال محکم نمایید.شن به دستگاه و کاتر بار به ترانسمیترانس

 سرویس و نگهداری موتور -9
 روغن -9-1

 شود. انجام می 0-4بخش موارد کنترلی  روش تشریح شده در کنترل سطح روغن همانندغن موتور را روزانه کنترل نمایید. سطح رو
کند که در واقع پیستون داخل سیلندر قفل شده  شود )اصطالحا جامپ می روشن کردن موتور با سطح پایین روغن موجب خرابی موتور می

غن تحویل مشتری اگرچه دستگاه با رو شود. . توجه داشته باشید که این نوع خرابی موتور توسط خدمات پس از فروش گارانتی نمیاست(
 بایست سطح روغن را بازدید نمایید. گردد ولی قبل از روشن نمودن دستگاه می می

 یض روغن به نکات زیر توجه نمایید:برای تعو

 گردد. تر و به طور کامل تخلیه می کنید. روغن گرم سریعلی که موتور هنوز گرم است تعویض روغن موتور را در حا .0

 باز نمایید.ظرف مناسبی را زیر موتور قرار دهید و ابتدا گیج روغن و سپس پیچ تخلیه روغن را  .1

 پس از تخلیه کامل روغن، پیچ تخلیه را بسته و آنرا محکم نمایید. .3

پیشنهاد  باشد.  SJحداقل   APIلیتر، شاخص کیفیت روغن یا  6/1نموده و گیج روغن را مجددا ببندید. ظرفیت روغن موتور  موتور را از روغن پر .4

 باشد استفاده نمایید. که برای چهار فصل سال مناسب می   /SAE   Wگردد از روغن  می



 

 

 
 مای سطح روغن و مجرای تخلیه روغن موتور: ن09شکل 

 فیلتر هوا -9-2
شرایط کار دستگاه و محیط متفاوت (، محدوده زمانی تعویض بسته به 11)شکل  و فیلتر را بازدید نمایید برداشتهدرپوش فیلتر هوا را 

 ساعت آن را تعویض نمایید.  111 ساعت فیلتر هوا را تمیز نموده و هر 15گردد هر  باشد. توصیه می می

 
 : محل قرار گیری فیلتر هوا و پیش صافی11شکل 

 رسوب تمیز کردن فنجانی -9-3
اورینگ مربوطه را باز نمایید. سپس آنها را درون یك  قرار دهید و درپوش رسوب و OFFبسته  موقعیتاهرم شیر سوخت را در 

(. اهرم شیر سوخت را در حالت باز قرار داده و از نظر نشتی، سیستم 15)شکل  محلول غیرقابل احتراق شسته، خشك نموده و نصب نمایید
 را بازدید نمایید.



 

 

 
 : تمیز کردن فنجانی رسوب10شکل 

 شمع بازدید -9-4
باشد. توجه  می W  EPR-Uمدل  DENSOو یا شمع  BPR ESمدل  NGK، شمع های بنزینیموتور براینوع شمع توصیه شده 

 داشته باشید که استفاده از شمع نامناسب آسیب موتور را در پی خواهد داشت.
 برای بازدید، سرشمع را برداشته و هر نوع آلودگی را از اطراف شمع تمیز نمایید.

(. در صورتیکه الکترودهای شمع فرسوده بوده و یا 11)شکل  شمع را باز نموده و آنرا بازرسی نمایید "     آچار شمع  ازبا استفاده 
 باشد، شمع را تعویض نمایید. شکستهعایق آن 

 (.13)شکل  را تنظیم نمایید صورت آن متر باشد، در غیر این میلی 8/1تا  7/1بایست  شمع می الکترودهایفاصله 
 را با آچار شمع محکم نمایید. دقت با دست نصب نموده و سپس آنه شمع را ابتدا ب

 
 : استفاده از آچار شمع برای باز کردن شمع11شکل 

 
 : تنظیم فاصله الکترودهای شمع13شکل 

 تنظیم دور خالص موتور -9-1

 وتور را روشن نموده و اجازه دهید دمای موتور به حد نرمال برسد.م .0

 حالت ممکن یعنی حداقل دور موتور قرار دهید.اهرم گاز را در کمترین  .1



 

 

ذکر است که دور خالص استاندارد  (. الزم به14)شکل  دور خالص را بپیچانید تا دور استاندارد حاصل گرددپیچ تنظیم  .3
200

1501400 باشد.    دور دردقیقه می 

 
 موتور: تنظیم دور خالص موتور با پیچاندن پیچ تنظیم دور خالص 14شکل 

 ای موتور  سرویس نگهداری دوره -9-6
HONDA GX    and GX    

  ماه اول یا هر بار استفاده  

 ساعت اول 11
 51ماه یا  3هر 

 ساعت کاری
 011ماه یا  6هر 

 ساعت کاری
 311هر سال یا 

 ساعت کاری

     ⎔ چك شود. سطح روغن موتور

  ⎔  ⎔  تعویض شود.

     ⎔ چك شود. فیلتر هوا

  (0)  ⎔ (0)  ⎔   تمیز شود.

 ⎔     جایگزین شود.

  ⎔    تمیز شود. استکانی کاربراتور

  ⎔    تنظیمات چك شود. شمع جرقه

 ⎔     جایگزین شود.

  (1) ⎔    تمیز شود. تانک سوخت و فیلتر

 در شرایط پر گرد و خاک به موقع انجام شود. (0)

 شود مگر اینکه خودتان ابزار و دانش مکانیکی الزم را داشته باشید.باید توسط مرکز خدمات و نمایندگی انجام  (1)

KAMA     FD/    FD 

 ساعت 0111 ساعت 511 ساعت 111 ساعت 011 ساعت 51 ساعت 11 هر روز 

چک کردن روغن موتور و ریختن 

 موتور در صورت نیاز

⎔       

 ⎔  تعویض روغن موتور
 )اولین بار(

⎔ 
 )دومین بار(

    

 ⎔  کردن و تعویض روغن موتورتمیز 
 )تمیز کردن(

⎔ 
 )تمیز کردن(

   ⎔ 
 )تعویض(

       ⎔ نشتی روغن

  ⎔      تعویض فیلتر هوا

 ⎔    تمیز کردن فیلتر روغن سوخت
 

 ⎔ 
 

⎔ 
 )تعویض(

  ●      چک کردن نازل

  ●      چک کردن پمپ انژکتور

  ●      تنظیم فیلر سوپاپ دود و هوا

 ●       سوپاپ دود و هواچک کردن 

 ●       تعویض رینگ پیستون



 

 

 برای این سرویس با مرکز خدمات یا نمایندگی موتور تماس گرفته شود. : ●

YANMAR L    N 

 ساعت 0511 ساعت 0111 ساعت 411 ساعت 111 ساعت 51 روزانه مواردی که باید چك شوند. سیستم 

تمیز کردن و تعویض کردن اجزای  هواکش
در شرایط پر گرد و خاک  -فیلتر هوا

 توجه بیشتری شود.

  ⎔ 
 ساعت 011

⧟ 
 ساعت 511

  

   ●    تنظیم فیلر سوپاپ دود و هوا سر سیلندر

  ●     کمپرس چك شود.

انژکتور 

 سوخت

 ●      نازل پاشش سوخت

روغن 

 موتور

سطح روغن موتور را چك کنید و 
 اگر الزم است اضافه کنید.

⎔ 
 کارقبل از 

     

 ⧟  تخلیه و روغن گیری موتور
 اولین بار

⧟ 
 دومین بار

 و دفعات بعد

   

تمیز کردن فیلتر روغن و تعویض آن 
 اگر الزم است.

 ⧟ 
 اولین بار

 ⧟ 
 دومین بار

 و دفعات بعد

  

 ⎔ نشتی روغن موتور را جك کنید.
قبل و بعد 

 از کار

     

    ⎔   تمیز کردن تانك سوخت سوخت

     ⎔  مجرای ورودی سوخت

   ⧟ ⎔   تعویض فیلتر سوخت خارجی

قبل و  ⎔ نشتی سوخت موتور را جك کنید.
 بعد از کار

     

 : چك شود.⎔

 تعویض شود.:  ⧟
 : برای این سرویس با مرکز خدمات یا نمایندگی موتور تماس گرفته شود. ●

KOHLER 

 ساعت 511* ساعت 151* ساعت 51 ساعت 01 شود. ای در نظر انجام  باید به طور دورهکه توضیح عملیاتی  عملیات

    ● روغن موتور تمیزی فیلتر چک شود.

    ● فیلتر هوای خشك

 ●    تانك سوخت تمیز شود.
 ●    های خنك کن پره

  ● ●  روغن کارتر تعویض شود.

 ●  ●  فیلتر روغن
 ●    تمیزی روغن داخل موتور

 ●    فیلتر سوخت
 ●    فیلتر هوای 

 ماه انجام شود. 6* در مواردی که دستگاه کمتر استفاده میشود هر 

 تذکر: مقدار روغن برای موتور ها به شرح زیر است:

 لیتر است. 1/1حداقل      HONDA GX    / GX میزان روغن مورد نیاز برای موتور

 لیتر است. 6/1حداکثر  KAMA     FD/    FDمیزان روغن مورد نیاز برای موتور 

 لیتر است. 6/1حداکثر YANMAR L    Nمیزان روغن مورد نیاز برای موتور 

 لیتر است. 3/1حداکثر     KOHLER KDمورد نیاز برای موتور  میزان روغن



 

 

 

 سایر موارد سرویس و نگهداری -11
 الچک -11-1

تغییر یافته  A شود موقعیت اهرم ولی بتدریج که کالچ مستهلك می استمناسب  15مطابق شکل  Aدر آغاز کار، موقعیت اهرم کالچ 
 را ثابت نمایید. آن Cاستفاده نموده و پس از تنظیم با مهره قفلی  Bگردد. برای تنظیم مجدد از پیچ رگالژ کالچ  و کار با آن مشکل می

 

 
 : تنظیم موقعیت کالچ دروگر15شکل 

 گیربکس -11-2

بایست دستگاه را بر  ساعت کار سطح روغن گیربکس را از طریق گیج مربوطه کنترل نمایید. برای بازدید روغن گیربکس می 51هر  
گیج باشد در غیر اینصورت روغن واسکازین بین دو شیار نشانه باال و پایین بایست  روی یك سطح افقی قرار دهید. سطح روغن می

SAE  W/   (.16)شکل  به آن اضافه نمایید 

 
 ای روغن گیربکس سرویس دوره :16شکل 

 ترانسمیشن و کاتربار -11-3

خورها در شکل  گریس کاری نمایید. محل را گریسخشك ساعت کار نقاط مختلف ترانسمیشن  4هر  بعد ازترانسمیشن خشک: 

 نشان داده شده است.                      17



 

 

 
 خور آننسمیشن خشك و نقاط گریس اتر :17شکل 

 سرویس و نگهداری ترانیمیشن روغنی به شرح زیر است: ترانسمیشن روغنی:

 گردد. ترانسمیشن روغنی بدون روغن تحویل مشتری می هشدار بسیار مهم:

جهت پر کردن ترانسمیشن از روغن ابتدا پیچ سوپاپ دار باالی بدنه را باز نموده سپس پیچ جانبی بدنه را باز کنید سپس ترانسمیشن  .0
ای داخل مخزن بریزید تا از سوراخ جانبی بدنه سرریز شود  را به اندازه 91ا به صورت کامال افقی قرار داده و از قسمت باال واسکازین ر

 (. سپس پیچ جانبی و پیچ سوپاپ دار را مجددا در محل خود ببینید.cc 611)حدود 

های مجاز مراجعه  در صورت وجود نشتی به نمایندگی حاصل نمایید.همواره قبل از استفاده از وجود روغن کافی داخل مخزن اطمینان  .1
 شود.

های سه شاخه انتهای  های جانبی دنباله و نیز پیچ و مهره های درپوش کف و دنباله، پیچ و مهره ساعت کار پیچ و مهره 51پس از هر  .3
 میل لنگ آچار کشی شود.

 سرریز روغن( خودداری نمایید.از پر کردن بیش از حد مخزن )بیش از محل سوراخ چانبی  .4

ساعت اول استفاده، درپوش باالی روغن )پیچ سوپاپ دار( را باز نموده و روغن موجود را تخلیه کرده و داخل مخزن روغن  5پس از  .5
ستشو بار تکرار نمایید. پس از ش 3تا  1گازوئیل ریخته و پس از تکان دادن گازوئیل را خارج نمایید. عمل سشتشو با گازوئیل را 

 از روغن واسکازین پر نمایید. 0را به روش شرح داده شده در بند محفظه روغن 

 با گریس پر شود.نیز قسمت گریس خور دنباله ترانسمیشن  .6

 تذکر: نقشه انفجاری ترانسمیشن روغنی در پیوست موجود است. .7

بار کار با دستگاه برای زدودن علف و خاک  پس از هر های کاتربار را نیز تمیز نموده و از تیز بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. تیغه .8
ها را به روغن آغشته  زدگی، تیغه ها برای جلوگیری از اکسیداسیون و زنگ  تیغه (. بعد از شستشوی18)شکل  ها را با آب بشویید تیغه

 نمایید.
 است. نشان داده شده 19شکل هایی که در  ها را محکم نمایید، خصوصاً مهره تمام پیچ و مهره

 



 

 

 
 ها با آب بعد از هر بار استفاده : شست و شوی تیغه18شکل 

 
 های کاتر بار و کاور دروگر : محکم کردن پیچ و مهره19شکل 

 تعویض پین کنترل تیغه -11-4
را باز  Cرا بررسی نمایید. در صورت نیاز به هرگونه تعویض مهره قفلی  Bو حلقه  Aساعت کار وضعیت پین کنترل تیغه  011هر 

 (.31)شکل  را خارج و قطعات نو را جایگزین نمایید Bو حلقه  Aنموده پین 

 
 بررسی وضعیت پین کنترل تیغه :31شکل 

 (.30)شکل  را تعویض نمایید را کنترل نمایید و در صورت نیاز آن (G)وضعیت پیچ تنظیم جانبی کوپلینگ 



 

 

 
 : بررسی وضعیت پیچ تنظیم جانبی کوپلینگ30شکل 

، Vصورت قبل از بستن کامل پیچ   این غیر متر باشد. در میلی 0/1بایست  از هر طرف می Gو پیچ جانبی کوپلینگ  Bفاصله بین حلقه 
 را محکم نمایید V(. حال پیچ mm 0/1خالصی مجاز خالصی نداشته باشد ) را در جهت عقربه ساعت بپیچانید تا Gپیچ تنظیم جانبی

 .(31)شکل

 
 خالصی گوپلینگ حرکت تیغه : تنظیم31شکل 

 cm 111تنظیم تیغه در کاتربار  -11-1
تنظیم نمایید تا زمانی که تیغه بتواند بین دندانه زیر و نگهدارنده  38را در شکل  Bرا شل نموده و پیچ فشاری  37در شکل  Aمهره 

 (.33را محکم نمایید)شکل  Aباال بطور آزاد و بدون توقف حرکت نماید. پس از انجام تنظیمات مهره قفلی 
 

 
 سانتی متری 011: مراحل تنظیم تیغه در کاتر بار 33شکل 

 نگرمجهز به فی cm 111تنظیم تیغه در کاتربار  -11-6
 ضروری است: زیربرای نگهداری و افزایش طول عمر کاتربار و جلوگیری از بروز اختالل در روند کار توجه به نکات 

بایست به راحتی انجام گرفته و تیغه گیر نباشد. در صورت وجود اشکال مهره  ها )فینگر( می بر روی ناخنحرکت رفت و برگشتی تیغه  .0
را در جهت خالف عقربه ساعت بپیچانید تا فشار بر روی تیغه وجود نداشته باشد.  Aرگالژ نگهدارنده تیغه را آزاد نموده و پیچ رگالژ 

 (. 34)شکل  نمائیدپس از اتمام کار مهره رگالژ را محکم 

 باشد. وجود خط و اثر بر روی تیغه و یا داغ شدن بیش از حد نگهدارنده و تیغه دلیل سفت بودن تیغه می .1

 بایست صاف و تراز باشد. در صورت وجود خم و انحناء در تسمه آن را تعمیر یا تعویض نمایید. تسمه پشت تیغه می .3

 ا از اکسیداسیون و زنگ زدگی جلوگیری گردد.ها را بعد از کار شسته و روغن بمالید ت تیغه .4



 

 

 های کاتربار را دائما آچارکشی و محکم نمایید. پیچ و مهره .5

 دهد. ها کارایی سیستم برش را بشدت کاهش می ها را بازدید و در صورت خرابی آنها را تعویض نمایید. تیز نبودن تیغه تیغه .6

 را انتخاب نمایید. باشد حداکثر ارتفاع برش ش ناصاف سطح بر در صورتیکه .7

 
 تنظیم تیغه به کمك پیچ و مهره رگالژ نگهدارنده تیغه: 34شکل 

 تعویض تیغه برش -11-7
(. نگهدارنده تیغه را در صورت 35)شکل  های کوپلینگ تیغه را باز نموده و کوپلینگ را برداریم بایست پیچ برای تعویض تیغه برش می

 (36نیاز شل نموده و سپس تیغه را از یك طرف خارج نمایید. )شکل 

 
 های کوپلینگ تیغه و کوپلینگ تیغه : پیچ35شکل 

 
 

 
 : خارج کردن تیغه36شکل 



 

 

 پیوست -11
 مجموعه دستگاه بدون موتور و متعلقات

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 T,  T  دنده سرعت  48 روکش الستیکی اهرم 0

 شافت کالچ LM      P.T.O 49اهرم افقی کنترل   1

   * LM      Mپیچ دو سر روزه  51 پین ضامن 3

   * LM      Dپین درپوش عقب گیربکس  50 واشر ساده 4

      SKF بلبرینگ انتهایی شافت کالچ P.T.O 51سیبك پالستیکی باالی اهرم  5

 خار رینگی LM      53پین سیبك پالستیکی باال    6

 BCS    LMنشیمنگاه پایه فرمان      LM      P.T.O 54اهرم عمودی کنترل  7

      LMبراکت کناری   P.T.O 55سیبك پالستیکی پایین اهرم  8

 واشر فنری 56    4*11پین رول   9

 پیچ 57 مجموعه کامل ستون فرمان 01

 بوش لرزشگیر سیستم فرمان 58 ساده اهرم کنترل پایینواشر  00

 پیچ LM      59اورینگ  01

 مهره اورینگ دار P.T.O 61 محور درگیر کننده 03

      LMبراکت اهرم کنترل حرکت  60 4*11*04کاسه نمد شافت کنترل دنده   04

 مهره اورینگی 61 فنر دنده عقب 05

 واشر موجی 63 دندهبوش فاصله انداز اهرم ماهك  06

   *  Mپیچ دو سر رزوه  LM       64براکت بیرونی دنده عقب  07

      LMدرپوش عقب گیربکس  LM     P.T.O 65براکت بیرونی  08

    -    BCSساچمه ضامن     66 پین چاکدار 09

  P.T.Oفنر زیرساچمه  67 پیچ 11

 P.T.Oشافت خروجی  68 مهره اورینگ دار 10

 P.T.O     7*55*38کاسه نمد شافت   LM      D  69واشر بشقابی  11

   Dخار رینگی   LM     71کوتاه     -اهرم کالچ  13

       SKF      بلبرینگ   70 قرقره سیم کالچ 14

 P.T.Oدنده کشویی  71 گردگیر کالچ 15

 P.T.Oدنده   LM       73رینگ چرخ  16

 ماهك دنده 74 411×8تیوپ الستیك  17

 اهرم ماهك دنده 06A  411*8     75الستیك   18

 دنده با شیار داخلی BCS     LM 76واشر زیرکالچ      19

  Dواشر بشقابی  77 بلبرینگ پشت کالچ 31

 پیچ واسطه دنده عقب 78 پیچ واسطه موتور 30

 دنده عقب BCS     LM 79واسطه بین موتور و پوسته گیربکس    31

 رولبرینگ دنده عقب 81 واسطه بین موتور و پوسته گیربکس )یانمار( 31

 BCS    =    LMشافت دنده عقب  M  80مهره نازک نگهدارنده روی تیغه  33

 بلبرینگ M *   81پیچ دو سر رزوه روی کالچ  34

 دنده دوبل 83 خار میل لنگ 35

 نگهدارنده دنده عقب  84 کالچ مخروطی کامل 36

 نگهدارنده دنده عقب 84 پوسته بلبرینگ کالچ  37

       LMدرپوش بغل گیربکس   85 6*18*05کاسه نمد شافت کالچ  38

 واشر ساده 86 بلبرینگ 39

 پیچ 87 دنده کرانویل 41

 پیچ آلن BCS LM       88واشر درپوش گیربکس     40

 شافت چرخ  LM       89درپوش باال گیربکس   41

 خار شافت چرخ 91 روغن گیربکسگیج  43

 فاصله انداز شافت چرخ 90 اورینگ گیج روغن 44

 01*51*15کاسه نمد شافت چرخ   LM      M *   91پیچ دو سر رزوه    45

 توپی چرخ با پیچ LM      93واشر لقی گیر شافت مارپیچ     46

   Dواشر بشقابی  94 خار رینگی 47



 

 

 نام کاال شماره
 741 دروگرخاص دستگاه و متعلقات 

   Mمهره قفلی  95

 نام کاال شماره   *  Mپیچ دو سر رزوه  96

 کاسه نمد D   0واشر لبه دار  97

 بلبرینگ 1 مهره 98

 بوش LM      3اهرم عمودی تعویض دنده  99

 بلبرینگ LM      4نگهدارنده اهرم افقی تعویض دنده    011

 واشر شیم LM      5بوش فاصله انداز اهرم عمودی تعویض دنده   010

 کوپلینگ درگیری قفل دیفرانسیل 6 ساچمه ضامن  011

 واشر شیم 7 فنر ساچمه ضامن دنده 013

 مهره 8 سیبك پالستیکی اهرم 014

 واشر موجدار LM       9اهرم افقی تعویض دنده   015

 سر رزوه پیچ دو 01 شافت مارپیچ گیربکس 016

 توپی چرخ BCS     01دنده سه گانه  017

 واشر پشت توپی 03 دنده یك گیربکس  018

 دیفرانسیل 04 دنده لغزنده سرعت  019

 دنده سر شافت چرخ PTO 05کیت دنده کشویی و  001

 پیچ دو سر رزوه 06 741دروگر  های  مجموعه دنده

 بوش BCS     07دنده سه پله  000

 مهره قفلی BCS     08دنده یك گیربکس  001

 پایه نگهدارنده سیم قفل دیفرانسیل BCS     09دنده کشویی باال  003

 واشر 11 728دروگر های  مجموعه دنده

 پیچ BCS     10دنده سه پله  004

 اهرم درگیری قفل دیفرانسیل BCS     11دنده یك گیربکس  005

 اورینگ BCS     13دنده لغزنده سرعت  006

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مجموعه ترانسمیشن

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 واشر موج دار 47 پیچ  0

 مجموعه دوشاخه و دسته شاتون ترانسمیشن 48 واشر  1

 گریسخور دنده ریز 49 کوپلینگ اتصال باالی ترانسمیشن  3

 بلبرینگ 51 خار رینگی 4

 رولبرینگ دو شاخه ترانسمیشن 50 واشر زیر کوپلینگ ترانسمیشن روغنی  5

 پین )شافت مخروطی( حرکت تیغه 51 گریسخور دنده ریز 6

 پیچ آلنی  55 بلبرینگ 7

 پین چاکدار  56 مهره 8

 دسته شاتون ترانسمیشن 57 واشر بشقابی 9

 واشر بشقابی 58 واشر پوسته ترانسمیشن روغنی  01

 مهره اورینگ دار 59 پیچ دو سر رزوه 00

 گریسخور دنده ریز 61 پیچ 01

 پیچ جانبی پایه ترانسمیشن 60 واشر بشقابی 03

 مهره اورینگ دار 61 مهره  04

 واشر بشقابی  63 بلبرینگ انتهایی شافت کالچ 05

 ترانسمیشنپیچ روی پایه  64 بازوی اکسان تریك ترانسمیشن روغنی  06

 مهره اورینگ دار  65 شافت دنده ترانسمیشن روغنی  07

 واشر ساده  66 بلبرینگ 08

 پیچ 67 خار رینگی 09

 یوق ترانسمیشن 68 کاسه نمد 11

 پیچ  69 واشر بشقابی  10

 لرزشگیر کاور ترانسمیشن  71 مهره  11

 واشر موج  70 مهره اورینگ دار 13

 باال Uبراکت  71 واشر بشقابی 14

 مهره اورینگ دار  73 دسته شاتون ترانسمیشن روغن  15

 مهره اورینگ دار  74 بوش حرکت تیغه 16

 پایین Uبراکت  75 سیبك شافت لنگ ترانسمیشن روغنی  18

 واشر فنری 76 شافت لنگ ترانسمیشن روغن  19

 پیچ 77 بلبرینگ  31

 پیچ براکت  78 کاسه نمد 30

 کاور محافظ ترانسمیشن 79 کاور محافظ ترانسمیشن روغنی  31

 الستیك روی کاور ترانسمیشن 81 پیچ کوپلینگ ترانسمیشن 33

 پیچ پایین کاور ترانسمیشن 80 واشر  34

   پوسته شافت لنگ ترانسمیشن 35

   بلبرینگ  36

   پوسته شافت لنگ ترانسمیشن 37

   درپوش باال ترانسمیشن 38

   رینگی ترانسمیشن خار 39

   شافت لنگ ترانسمیشن  41

   بلبرینگ شافت لنگ 40

   درپوش بلبرینگ پایین ترانسمیشن 41

   دو شاخه ترانسمیشن  43

   رولبرینگ دو شاخه ترانسمیشن 44

   درپوش دو شاخه ترانسمیشن 45

   مهره اورینگ دار  46

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 ترانسمیشن طرح سولومجموعه 

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 واشر آببندی دنباله ترانسمیشن 06 شاتون بیرونی 0

 47بلبرینگ  07 مجموعه پین و بوش حرکت تیغه 1

 (18کاسه نمد کوچك ) 08 41کاسه نمد  3

 پیچ قفل کن دنباله ترانسمیشن 09 41رولبرینگ  4

 پوسته دنباله 11 بدنه اصلی ترانسمیشن 5

 دنباله چهارگوش 10 درپوش کف ترانسمیشنواشر آببندی  6

 14قطر      بلبرینگ  11 قسمت پایینی رولبرینگ 7

 کوپلینگ اتصال باالی ترانسمیشن 13 47خار رینگی شافت  8

 1واشر تخت  14 واشر فنری بشقابی 9

 پیستون برنزی 15 شاتون ترانسمیشن   Mمهره  01

 روغنپیچ سوپاپ دار ورودی  16 درپوش کف 00

 شاتون داخلی و بیرونی   *  پین  17 گریس خور دنده ریز 01

     *  Mپیچ دو سر رزوه  03

   شاتون داخلی 04

   میل لنگ 05

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 مجموعه کاتر بار

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 مهره اورینگ دار 16 پیچ 0

 005اسکیت کاتر بار  D  17واشر بشقابی  1

 پیچ  18 روی تیغهنگهدارنده  3

   * Mپیچ چهار گوش  M  19مهره نازک نگهدارنده روی تیغه  4

 پیچ مغزی نگهدارنده تیغه  31 پیچ  5

 مهره پیچ مغزی 30 نگهدارنده پشت تیغه  6

 پیچ نگهدارنده  31 پیچ  7

 005نگهدارنده تیغه  33 011مجموعه اسکیت کاتر بار  8

   *  Mپیچ دو سر رزوه  34 محافظ جانبی تیغه  9

 واشر فاصله انداز کاتر بار 35 پرچ بلند فابریك 01

 پیچ جانبی تنظیم کوپلینگ  36 صفحه تمیز کننده تیغه  00

 پیچ روی کوپلینگ تیغه  37 انگشتی تکی 01

 کوپلینگ حرکت تیغه   38 انگشتی دوبل 03

 005چپ کاتربار بغل تیغه سمت  39  011تیغه زیر کوپلینگ کاتر بار  04

 005تیغه زیر کوپلینگ کاتر بار  41 پرچ کوتاه فابریك  05

 صفحه تمیز کننده کاتربار 40 بدون ناخن-011تیغچه  06

 پرچ بلند 41 011شیم زیر صفحه اتصال کاتربار  07

 005تیغچه  43 صفحه اتصال تیغه برش 08

 پرچ کوتاه  44 پیچ دو سر رزوه صفجه اتصال برش 09

 پیچ محافظ جانبی تیغه  45 واشر بشقابی  11

 بوش پایه تیغه 46 مهره 10

 005تسمه راهنما پشت تیغه کاتربار  47 پیچ  11

 ناخن دوبل تیغه  48 005میله راهنمای کاتربار  13

  011تیغه کامل  49 005بغل تیغه سمت راست کاتربار  14

 005تیغه کامل  51 واشر ساده  15

 



 

 

 



 

 

 ها و فرمان کنترلمجموعه 

 نام کاال شماره نام کاال شماره

 کاور روی فرمان 30 واشر فنری 0

 کاور جعبه ابزار 31 مجموعه دسته  گاز 1

 فنر پین قفلی 33 اهرم تغییر جهت 3

 محور عمودی پایه فرمان 34 رابط اهرم سیم دنده عقب 4

     LMپین قفلی تنظیم فرمان      35 پیچ بوشی اهرم تغییر جهت 5

 دسته تنظیم ارتفاع فرمان 36 4*11پین رول   6

 کاور دسته تنظیم فرمان SKN 37سیم گاز    7

 گیره اهرم کنترل 38 مهره نازک 8

 پیچ دسته تنظیم ارتفاع فرمان 39 پیچ تنظیم سیم 9

 فنر دسته تنظیم فرمان SKN 41سیم دنده عقب  01

     LMمتعلقات فلزی پایه فرمان   40 سیم گیر 00

  LM          Dواشر بشقابی  41 پیچ براکت 01

 پیچ سوکت مادگی 43 فرمان باال 03

 واشر ساده LM       44پیچ تنظیم سیم     04

 سوکت مادگی خاموش کن LM       45سیم گیر اهرم تغییر جهت   05

     LMسوکت نری    LM     46اهرم قفلی گردش فرمان  06

 نشیمنگاه الستیکی کاور LM     47کابل و سیم خاموش کن  07

       U   LM براکت 48 مهره اورینگ دار 08

 پیچ 49 نگهدارنده سیم خاموش کن 09

     LMبوش مخروطی پایه فرمان     51 اهرم خاموش کن 11

     LMپایه فرمان    LM     50پین دسته خاموش کن  10

       LMپایه کرپی فرمان   51 دسته الستیکی فرمان 11

 کرپی فرمان 53 دسته کالچ 13

     LMفنر کششی  54 فنر دسته کالچ    14

 بست نگهدارنده 55 بوش دسته کالچ  15

     LMفنر فشاری خاموش کن موتور   56 پیچ 16

 پین نگهدارنده فنر خاموش کن 57 ضامن دسته کالچ 17

   نگهدارنده روکش سیم 18

   سیم گیر 19

       LMسیم رابط گردش فرمان  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


