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Рис. 1. Передний мост в сборе с колесными 
редукторами тракторов Т-150К, ХТЗ-170:  1 — картер; 

2 — пробка; 3 — крышка; 4 — накладка; 5, 7 — фланец; 
6 — колесный редуктор;8 — главная передача; 9 — шпилька; 

10 — прокладка; 11 — сапун

Рис. 2. Регулировка главной пе-
редачи: 1 — фланец; 2 — гайка; 3 — 
шплинт; 4, 17, 19 — болт; 5 — шайба; 
6 — стакан;    7 — шестерня  ведущая; 
8 — корпус главной  передачи; 9 — 
корпус моста; 10 — шестерня  ве-
домая; 11 — дифференциал; 12, 21, 
22 — подшипник; 13 — крышка   под-
шипника; 14 — полуось; 15 — гайка   
регулировочная; 16, 18 — прокладка 
регулировочная; 20 — крышка

У тракторов оба моста ведущие. Кон-
структивно передний и задний мосты 
тракторов Т-150К, ХТЗ-170 одинаковы 
и отличаются в основном картерами. 
На картере заднего моста место кре-
пления главной передачи выполнено 
так, что ось ведущей конической ше-
стерни расположена на продольной оси 
трактора, а место крепления главной 
передачи на корпусе переднего моста 
смещено вправо по ходу трактора.

К картеру 1 переднего моста (рис. 1) при-
варены сверху с двух сторон накладки 4, слу-
жащие опорами стремянок крепления рессор.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБОИХ МОСТОВ НЕОБХОДИ-
МО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИ-
ЛА. 

1. Своевременно проверять уровень масла 
в соответствии с картой смазки и при необ-
ходимости доливать, его, а также проводить 
замену масла. 

2. В процессе эксплуатации следить за 
затяжкой гаек крепления главных передач к 
корпусу моста, болтов крепления колесных 
редукторов, гаек крепления дисков колес, и 
других крепежных деталей.

3. Не допускать течи масла, а при её обна-
ружении своевременно устранять.

4. При появлении шума В главных передачах, 
а также при техническом обслуживании № 
3 проверять осевые перемещения ведущих 
шестерен главных передач и в случае необхо-
димости отрегулировать зазор в конических 
подшипниках ведущих шестерен главной 
передачи.

5. Периодически проверять зазор в кониче-
ских роликоподшипниках конечных передач и 
при необходимости регулировать его.

6. Через 1000 моточасов проверять пра-
вильность установки заднего моста и при не-
обходимости регулировать ее. Правильность 
установки заднего моста обеспечивает долго-
вечность работы крестовин и подшипников 
задней двойной вилки карданной передачи, а 
также промежуточной опоры.

Уважаемая редакция газеты «Автодвор»! У нас старый трактор Т-150К. Планируем 
заменить мотор на Минский Д-260.4, но к этому времени хотим своими силами капитально 
отремонтировать трансмиссию и ходовую…

Идя навстречу пожеланиям наших читателей продолжаем рубрику:
ТО и ремонт шасси тракторов Т-150К/ХТЗ-170

Сидашенко Александр Иванович, профессор кафедры «Ремонт машин» 
ХНТУСХ им. П. Василенка,

Коломиец Леонид Павлович, ветеран ХТЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МОСТОВ 

И КОЛЕСНЫХ РЕДУКТОРОВ
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Рис. 3. Колесный 
редуктор: 1 — кон-
тргайка; 2, 3, 7 — гай-
ка; 4 — картер;             5 
— ступица; 6 — полу-
ось; 8 — шайба сто-
порная; 9 — винт; 10 
— шестерня эпици-
клическая;                   11 
— сателлит; 12 — ше-
стерня солнечная;                  
13 — крышка; 14 — 
водило

ЗАМЕНА МАСЛА В ВЕДУЩИХ МОСТАХ 
И КОЛЕСНЫХ РЕДУКТОРАХ

Для замены масла поставьте трактор на го-
ризонтальную площадку. Выверните сливные 
пробки из корпусов ведущих мостов и ко-
лесных редукторов. В случае необходимости 
поддомкратьте каждое колесо и поверните 
его так, чтобы одна из двух сливных пробок 
колесного редуктора была внизу. Слейте мас-
ло. Заверните на место сливные пробки и 
залейте чистое масло до необходимого уров-
ня. Запустите дизель и поездите на тракторе 
вперед и назад в течение 5 минут и снова 
проверьте уровень масла и при необходимо-
сти долейте его.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА 
В КОНИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ

Зазор в подшипниках 21 и 22 (рис. 2) веду-
щей шестерни в процессе работы проверяйте 
индикаторным приспособлением, перемещая 
ведущую шестерню в осевом направлении из 
одного крайнего положения в другое. Если 
приспособления нет, необходимость в регу-
лировке подшипников проверяйте покачива-
нием ведущей шестерни за фланец кардана в 
радиальном и осевом направлениях.

При необходимости операции регу-
лировки выполняйте в следующей по-
следовательности:

отсоедините конец карданного вала, для 
чего отверните четыре гайки и выньте из 
фланца 1(см. рис. 2);

отверните шесть болтов 19 крепления ста-
кана к корпусу 8 главной передачи;

действуя двумя длинными болтами 4 как 
съемниками, выньте стакан 6;

не разбирая стакана, проверьте правиль-
ность установки набора регулировочных про-
кладок 18 между подшипниками. Для этого 
зажмите фланец стакана, а гайку 2 хвостовика 
шестерни расшплинтуйте и затяните до отказа. 
Если прокладок больше, чем требуется, веду-
щая шестерня 7 свободно проворачивается за 
фланец 1. При этом ощущается перемещение 
ее в подшипниках. Если прокладок недостаточ-
но, затягивание гайки вызывает перетяжку под-
шипников, вследствие чего ведущая шестерня 
проворачивается очень туго или совсем не 
проворачивается. В этом случае отрегулируйте 
подшипники, тоесть правильно подберите тол-
щину набора регулировочных прокладок, для 
чего добавляйте прокладки в несколько при-
емов так, чтобы получить в подшипниках необ-
ходимый натяг;

отверните гайку 2, снимите фланец 1, 
крышку 20 корпуса с сальниками, маслоот-
гонное кольцо и наружный подшипник 22 с 
внутренним кольцом. При отворачивании и 
заворачивании гайки зажмите шестерню и 
проворачивайте стакан;

выньте или добавьте, в зависимости от не-
обходимости, одну или несколько прокладок;

соберите стакан в обратном порядке, не 

надевая крышку 20, и затяните гайку 2 до 
отказа так, чтобы одна из ее прорезей со-
впадала с отверстием для шплинта. При затя-
гивании гайки проворачивайте ведущую ше-
стерню за фланец, чтобы ролики подшипника 
заняли правильное положение относительно 
обоих колец;

проверьте затяжку подшипников. Натяг в 
подшипниках должен быть отрегулирован 
так, чтобы момент сопротивления враще-
нию ведущей шестерни без сальников был 
1,4 — 3,0 Н·м (14 — 30 кгс·м). Контролируйте 
затяжку подшипников динамометрическим 
ключом. Если сопротивление вращению на-
ходится в указанных пределах, на торцы вала 
и гайки нанесите керном метки;

отверните гайку, поставьте на место крыш-
ку и затяните гайку до положения, отмечен-
ного керном.

Внимание! После регулировки зазора в 
подшипниках ведущей шестерни для обеспе-
чения правильного зацепления выдерживайте 
размер А = 189±0,1 мм. Для получения раз-
мера А выньте необходимое количество про-
кладок 16 (при установке новых подшипников 
возможно добавление прокладок).

Ввиду того, что специальное приспособле-
ние для установки размера А = 189±0,1 мм 
достаточно сложное и изготовить его в усло-
виях даже специализированной мастерской 
непросто, конструкторами ХТЗ предложен 
более простой способ регулировки этого за-
зора. Его измеряют глубиномером от наруж-
ного торца внутренней обоймы подшипника 
7614 до набора регулировочных прокладок. 
Он должен составлять 104±0,1 мм.

Боковой зазор в зацеплении главной пере-
дачи в процессе эксплуатации не регулируется. 

Первоначальный зазор при сборке главной пе-
редачи с новыми шестернями установлен 0,17 
— 0,58 мм. В дальнейшем зазор между зубья-
ми не регулируйте до полного износа главной 
пары.

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ 
КОЛЕСНЫХ РЕДУКТОРОВ

Зазор в подшипниках проверяйте в подня-
том положении колеса покачиванием и пере-
мещением его в осевом направлении. Если 
ощущается свободное перемещение колеса, 
отрегулируйте подшипники следующим об-
разом:

слейте масло;
поднимите домкратом колесо, подложите на-

дежную подкладку и освободите домкрат;
отверните гайки 2 (рис. 3) и снимите ко-

лесо;
отверните винты 9, снимите тормозной бара-

бан и, отвернув гайки 3, снимите водило 14;
выньте солнечную шестерню  12 с полуо-

сью 6;
выверните контргайку 1 и снимите стопор-

ную шайбу 8;
затяните гайку 7 так, чтобы получить не-

большой натяг, при этом проворачивайте 
колесо в обоих направлениях, чтобы ролики 
равномерно расположились по коническим 
поверхностям колец. Натяг в подшипниках 
отрегулируйте так, чтобы момент сопротив-
ления вращению картера 4 редуктора был 24 
— 40 Н·м(240 — 400 кгс·м). Затяжку подшип-
ников контролируйте ручными пружинными 
весами;

наденьте стопорную шайбу 8;
затяните до отказа ключом контргайку 1 и 

проверьте правильность регулировки;
соберите узел в обратной  последователь-

ности.
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ДВИГУН Д-260.4 
Створений конструкторами Мінського моторного заводу спеціально 

для тракторів і комбайнів. В нього втілені всі кращі напрацювання до-
бре відомого Д-240. Двигун постійно удосконалюється, підвищується 
його надійність і ресурс. 
На шляху від Д-260.1 (135 к.с.) до Д-260.4 (210 к.с.) цими дороб-

ками стали: установка нових чеських деталей циліндро-поршневої 
групи і регульованого турбокомпресора з тиском наддуву до 2 атмос-
фер, збільшення діаметра поршневого пальця від 38 до 42 мм, застосу-
вання ярославського паливного насосу високого тиску, а потім фірми 
MOTORPAL і BOSCH, вдосконалення водяного насосу, збільшенням 
опор його валу до 3-х підшипників. 
З метою підвищення надійності і безпеки використання трактора за-

стосований 2-х циліндровий компресор з приводом пасом.
Всі названі удосконалення дозволили створити практично новий 

двигун Д-260.4-522  потужністю 210 к.с, а з ним і більш потужний і 
економічний трактор, надійність і продуктивність якого вже перевіре-
на в експлуатації на полях України (таких тракторів, - нових і переоб-
ладнаних, - вже більше 2500!).
Крім вказаного, на тракторах обладнаних двигуном Д-260.4 засто-

совується сучасне однодискове зчеплення німецької фірми LUК 
(добре збалансоване), спеціально розраховане на потужність 250 к.с. 
Застосовується також двоступеневе очищення повітря від пилу.
Для підтримки оптимального теплового стану двигуна і виключення 

його перегріву в системі охолодження використовується 9-ти лопате-
вий вентилятор.
Двигун Д-260.4 – рядний, добре вписується в компоновку трак-

тора, має легкий доступ до агрегатів для технічного обслуговування 
і ремонту. Він має меншу вагу, ніж двигун ЯМЗ-236М2 (ЯМЗ-236Д) і 
більш урівноважений. Менша вібрація значно зменшує навантаження 
на деталі двигуна, підвищує їх ресурс і не викликає порушення герме-
тичності очисника повітря і трубопроводів подачі повітря.
Як засвідчили випробування та досвід експлуатації тракторів у гос-

подарствах, трактор типу ХТЗ-17221 (Т-150К) з двигуном Д 260.4 за 
день витрачає менше палива порівняно з аналогічним агрегатом, об-
ладнаним двигуном ЯМЗ-236М2. Реальна економія при виконанні 
однакових робіт під навантаженням становить до 40-60 літрів ди-
зельного палива за зміну.
Результати польових спостережень підтверджують результати стен-

дових випробувань. 
Так, при агрегатуванні трактора Т-150К, оснащеного двигуном 

ММЗ Д-260.4 (210 к.с.) з важкою бороною УДА-З.8 (масою 3,25 т.), 
якісно виконується технологічний процес, а витрата палива ста-
новить 5,7 л/га. Такий же трактор зі встано вленим ЯМЗ-236М2 
(180 к.с.) витрачає 7,8 л/га.
За зміну трактор з двигуном ЯМЗ-236М2 з бороною УДА-3,1 обро-

бляє 18-22 га, а з двигуном ММЗ Д-260.4 за аналогічний час – 30-34 га. 
При використанні трактора Т-150К, оснащеного двигуном 

ММЗ Д-260.4 (210 к.с.), на оранці в агрегаті з важким оборотним 
п’ятикорпусним плугом RS виробництва Німеччини, розрахованим на 
енергозасіб потужністю від 200 к.с., витрата палива складає 17-18 л/
га. А у такого ж трактора з двигуном ЯМЗ-238 (240 к.с.) – 24 л/га при 
однакових швидкостях оранки.
У результаті типових випробувань тракторів ХТЗ-17221 та ХТА-200, 

оснащених двигуном Д-260.4, встановлено, що двигун за конструкцій-
ними параметрами задовільно з’єднується з трансмісією трактора. 
З 2012 року окрім моторів Д-260.4, що добре себе зарекомендували 

на модернізованих тракторах, стали також використовуватись їх більш 
потужні (250 к.с) мінські брати  - двигуни Д-262.2S2 - родоначаль-
ники нової серії з покращеним сумішоутворенням, іншим блоком, 
поршневою групою, колінчастим валом і т.д.

ДВИГУН Д-262.2S2
Для забезпечення необхідних тягових та швидкісних режимів 

трактора типу ХТЗ-170, ХТЗ-172, Т-150К ХТЗ-172, Т-150К, які необ-
хідні для сучасних енергозберігаючих та комбінованих сільськогос-
подарських машин, доцільно встановити на ньому двигун Мінського 
моторного заводу ММЗ Д-262.2S2. Його особливістю є не тільки ви-
сока потужність (250 к.с.) і крутний момент (1120 Н.м), а і оптималь-
на швидкісна характеристика, яка забезпечує постійну потужність та 
підвищення крутного моменту при збільшенні навантаження. Тобто 
двигун стабільно “тягне” і не відчуває навантажень.  І все це при 
мінімальній витраті палива.
Вказані характеристики не поступаються закордонним двигунам. 

І це при значно меншій ціні двигуна та менших експлуатаційних ви-
тратах.
При наявності такого двигуна з’являється можливість виконувати 

технологічні операції на вищих швидкостях, а, відповідно, підви-
щується продуктивність та зменшується витрата палива на одиницю 
виконаної роботи.
За рахунок модернізації штатної коробки передач вона не тіль-

ки підсилюється, а і підвищуються швидкості на передачах. Тоб-
то вона стає “швидкісною”. 

ТАКИМ ЧИНОМ ТАНДЕМ: 
потужний двигун ММЗ Д-262.2S2 (250 к.с.) + модернізована 
“швидкісна” коробка передач дає можливість використовува-
ти трактор на вищих швидкостях при агрегатуванні з сучасни-
ми важкими та комбінованими машинами. 
Досвід експлуатації модернізованих тракторів вказує, що на най-

більш енергоємних операціях, де потрібне високе тягове зусилля, 
кращі показники мають трактори, оснащені більшими шинами типу 
23,1R26. Це забезпечує збільшення продуктивності агрегату, підви-
щення якості виконаної роботи та зменшення погектарної витрата 
палива. 
За світовий день модернізований трактор типу ХТЗ-170, осна-

щений таким двигуном, забезпечує економію палива до 100 лі-
трів!
В цілому можна відмітити, що модернізований  трактор потужніс-

тю 250 к.с. завдяки своїй оптимальній універсальності агрегатується 
з значною кількістю сучасних вітчизняних та закордонних сільсько-
господарських знарядь, забезпечує своєчасне та якісне виконання 
найбільш  енергоємних технологічних операцій в рослинництві та є 
базовим трактором для господарств.

Отже, при встановленні на трактор типу ХТЗ-170 
двигунів Д-260.4 та Д-262.2S2 в порівнянні 
з аналогами отримуємо ряд переваг.
По-перше – більша потужність, що забезпечує значне підвищення 

продуктивності агрегату при якісному виконанні сільськогосподарських 
робіт на заданих швидкостях при агрегатуванні з сучасними та перспек-
тивними в т. ч. комбінованими технологічними машинами. Саме комбі-
новані машини вимагають високого тягового зусилля, яке повинно забез-
печуватися потужністю двигуна близько 40 – 45 к.с. на один метр захвату. 
По-друге – більший крутний момент  та значний запас крутного мо-

менту (24% і 28% відповідно) забезпечує стабільність виконання техноло-
гічних процесів при змінному навантаженні, меншу кількість перемикань 
коробки передач, що підтверджується незалежними випробуваннями, 
проведеними в лабораторіях УкрНДІПВТ ім.Леоніда Погорілого.
По-третє – менша витрата палива за рахунок більш високої повно-

ти згоряння палива в циліндрах двигуна при використанні регульованого 
наддуву, інтеркуллера та більш досконалого сумішеутворення.

НОВИЙ ДВИГУН ДЛЯ ТРАКТОРІВ ХТЗ
Сучасні технології виробництва рослинної продукції для стабільного виконання 

заданих робіт потребують застосування нових машин і більш потужних тракторів. 
Техніко-економічні характеристики як трактора, так і всього машинно-

тракторного агрегату в цілому, перш за все, залежать від двигуна. Потрібно щоб 
двигун не просто «крутив колеса», а мав показники, які відповідають сучасним вимогам 
до енергозасобів. Таким чином, замінивши лише двигун, з’являється можливість 
отримати трактор чи комбайн з кращими характеристиками
Конструктори ХТЗ при створенні тракторів типу Т-150К вклали в їх конструкцію 

найбільш прогресивні ідеї, які в основному не застаріли ще і на сьогоднішній день. 
Основні базові агрегати мають значний запас надійності.  
Якщо немає можливості купити новий трактор, то доцільно модернізувати 

наявний, встановивши на ньому сучасний потужний і економічний двигун. 

Макаренко М.Г., доцент кафедри «Трактори і автомобілі»ХНТУСГ ім. П. Василенка, сільськогосподарський дорадник
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Ротаційна борона – мотика 
«RotaryHarrow – НН-9»!

Пе ред аг раріями гос тро по стає за вдан ня вчас-
но го про ве ден ня тех но логічних за ходів із за крит тя 
во ло ги ґрун ту та руй ну ван ня ущільне ної ґрун то вої 
кірки на посівах сільсько го с по дарсь ких куль тур. 
Вашій увазі пропонується: 

Ро таційні бо ро ни — це сільсько го с по дарські 
ма ши ни, що при зна чені для до-та після с хо до во го 
бо ро нуван ня посівів по льо вих куль тур (зер но вих, 
про сап них, технічних) для по верх не во го роз пу шу-
ван ня та ае рації ґрун ту, зни щен ня нит ко подібних 
сходів бур’янів. 

Застосування ротаційної борони-мотики 
корисно при вирощуванні всіх просапних культур, 
а навесні – для озимого поля.

Дане знаряддя з точки зору агрономічних робіт 
поєднує в собі з одного боку культиватор для 
просапних культур, а з іншого зубову борону, що 
також знаходить подібність і в конструктивних 
елементах знаряддя. Так на даному знарядді 
застосовується стандартна рама просапних 
культиваторів.

Борона дозволяє здійснювати з великою 
продуктивністю ряд робіт, які є невід’ємною 
частиною професійної обробки ґрунту. Знаряддя 
здатне підготувати ґрунтперед посівом. Після 
посіву цей агрегат розпушує ґрунт, таким чином 
запобігає запізніле проростання зерна, також 
розпушення збільшує пористість ґрунту, тим самим 
сприяє рівномірному розподілу кисню і вологи в 
ґрунті запобігаючи гнильні процеси і таким чином 
призводить до зміцнення росту рослини роблячи 
його більш стійким до посухи.

Для досягнення найкращого результату, 
найефективнішими ро бо чи ми ор га на ми ро-
таційної бо ро ни є гол часті ко ле са, які, повинні бути 
спеціальноїпіко образної формизуба (ложечка), та 
діаметром 520 мм, якестворює ефект віртуального 
вибуху та розпушує землю не завдаючи ушкоджень 
рослині.

При стандартній міжрядній відстані борона 
дозволяє працювати в будь-якій фазі розвитку 
рослини: працює від двох листочків до 20 см висоти 
рослини, якщо збільшити міжрядну відстань, 
то можлива робота до висоти 60 см. Обробка 
ведеться по всій ширині знаряддя при будь-якій 
кількості рослинних залишків і не забивається. 
Пошкодження рослин при проході нашої борони не 
перевищує 1%, що у 10 разів менше, ніж від інших 
знарядь такого типу.

Агрегат випускається серійно на суцільному 
брусі,на суцільному брусі з транспортним 
положенням, механічно-складованому брусі, з 
гідравлічним складанням в навісному виконанні. 
Додатково ставимо колеса для регулювання 
глибини обробітку.

Гідрофікована борона 
з пружинним зубом 
«HeavyHarrowHH-9»!

На сьогоднішній день борони пружинні знайшли 
широке застосування в сільському господарстві. 
Основна сфера використання - знищення бур’янів 
на посівних полях, а також - створення водного 
балансу в родючому шарі ґрунту і руйнування 
утвореної верхньої кірки. Трактор проходить з 
бороною даного виду, як до посівних робіт, так і 
після збору врожаю. Поверхня поля вирівнюється. 
Підходить для всіх видів технічних та зернових 
культур. Борона за один прохід виконує відразу 
4 операц ії, починаючи від боронування і 
розпушування ґрунту і закінчуючи закладенням 
добрив.Вашій увазі пропонується: 

Середня борона пружинна БП-9 призначена для 
обробки ґрунту з метою вирівнювання поверхні 
поля, закриття вологи, знищення бур’янів в 
початковій стадії розвитку як при довсходовом, 
так і при післявсходовом боронуванні. Найбільша 
висота культурних рослин до 30см. Робочими 
органами борони є спеціальні пружини. Кут нахилу 
до площини ґрунту регулюється.

Сфера застосування борони пружинної:
-Вичісування озимих.
-Вирівнювання зябу на глибину до 15 см;
-Передпосівна культивація на глибину до 10 см;
-Розпушування стерні на глибину до 15 см.
-Культивація зябу і пара на глибині до 15 см;
-Закладення мінеральних добрив і гербіцидів.
-Ранньовесняне закриття вологи – діаметр зуба 

- 10 мм.
-Руйнування кірки і знищення бур’яну в стадії 

«білої нитки».
Небажано застосування на кам’янистих і важких 

ґрунтах.
Довсходовое і повсходовое боронування 

пропашних культур, що дозволить відмовитися 
від міжрядної культивації, ручної прополки і 
застосуванні гербіцидів.

Діаметр зуба - 10 мм, достатній і для закриття 
вологи і ефективний при сходовій обробці. Маса 
борони 980 кг, потрібно 80 к. с. Термін служби 
борони пружинної становить не менше 5-7 років 
при щорічному обсязі сільськогосподарських робіт 
від 500 га. 

Борона пружинна дозволяє змінювати рівень 
впливу зубів на ґрунт, за рахунок регулювання кута 
атаки. Це проводиться плавно і поступово, стійки 
змінюють своє положення. При зменшенні кута 
нахилу перемішування ґрунту також зменшується, 
при цьому виходить мульчируючий шар 
(запобігають поверхневі підтікання води). Більш 
агресивний спосіб обробітку ґрунту досягається 
підвищенням кута нахилу пружинних зубів.

Як правило, борони виконуються 
універсальними. Витрата палива складає 0,6-0,9 
літрів на 1 га. Для зручності зберігання широкі 
борони виконуються складними.

Застосовуються борони для згрібання соломи у 
валки, а також для її рівномірного розрівнювання 
по поверхні поля.

Характерною особливістю: надійність 
конструкції, швидка окупність!

Будемо раді довгостроковому співробітництву 
заради досягнення загальних успіхів!

СКОРО ПО ЧАТОК ВЕС НЯ НО-ПО ЛЬО ВИХ РОБІТ!
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КАМАЗ – ОПОРА СЕЛА
Щодо сільгоспвиробників, то надійний, невибагливий в експлуатації КА-

МАЗ виправдовує цю високу оцінку на всі 100%. Однак є чотири «але» - це 
економічність, вартість «рідного» двигуна КАМАЗ 740-210, вартість запас-

них частин до нього, недостатня потужність двигуна КАМАЗ 740-210.
Як показує аналіз сільгоспринка України, найбільш прива-

бливим варіантом заміни двигуна КАМАЗ 740 є мінський мотор 
Д-260.12Е2 (на 250 к.с.)

Цей мотор сучасний, економічний і потужний, має декілька 
важливих переваг:

ЕКОНОМІЧНІСТЬ
Економічність двигуна визначається перш за все досконалістю сис-

тем живлення, які забезпечують повноту згоряння палива і перетворення 
отриманої енергії в крутний момент на колінчастому валу. 

Повнота згоряння палива у дизеля Д-260.12Е2 забезпечується за-
стосуванням турбонаддува. І не простого, а регульованого. Перш за все, 
це дає можливість досягти заданих характеристик силового агрегату при 
менших габаритах і масі, ніж при застосуванні «атмосферного двигуна» КА-
МАЗ 740-210. Звідси витікає ще один важливий наслідок: у турбодвигуна 
краща паливна економічність. У нього менша тепловіддача, насосні втрати 
і відносні втрати на тертя. У турбодвигуна менше споживання палива «при 
інших рівних» означає менші сумарні викиди шкідливих речовин. 

РЕГУЛЬОВАНИЙ ТУРБОНАДДУВ
Отримання високих показників дизеля Д-260.12Е2 стало можливим 

перш за все завдяки корекції подачі палива, вдосконаленню сумішеутворен-
ня і застосуванню регульованого турбонаддува. В цьому дизелі застосову-
ється регульований турбокомпресор типу WGТ (Чехія) в якому передбачені 
додаткові конструктивні пристрої для зміни швидкості відпрацьованих газів 
на вході в колесо газової турбіни залежно від навантаження двигуна. 

Таким чином, застосування такого турбокомпресора на двигуні 
Д-260.12Е2 забезпечує:

- за рахунок високої ефективності компресора і турбіни турбокомп-
ресора – високу питому потужність двигуна;

- за рахунок сучасної системи регуляції – паливну економічність 
- за рахунок оптимального співвідношення повітря і палива на всіх 

режимах від холостого ходу до номінального – низький рівень викидів ток-
сичних компонентів на всіх режимах роботи;

- за рахунок малих діаметрів робочих коліс турбокомпресора 
– зменшення динамічного опору; малий момент інерції, а в поєднанні з 
оптимальною системою регуляції, забезпечує додаткову подачу повітря на 
динамічних режимах;

- за рахунок регуляції наддуву – підвищення крутного моменту дви-
гуна і збільшення його в зоні низьких частот обертання колінчастого валу;

- за рахунок додаткової подачі повітря на режимах розгону – змен-
шення димності відпрацьованих газів.

ПРОМІЖНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ НАДДУВОЧНОГО ПОВІТРЯ
Щоб створити умови для того, щоб в циліндрах згорала більша 

кількість палива, вживають додаткових заходів для збільшення щільності 
кисню в циліндрах. Для цього повітря, яке стискається в компресорі, пе-
ред подачею його в циліндри двигуна охолоджується в інтеркулері, який 
став невід’ємною частиною більшості сучасних двигунів з наддувом. Двигун 
Д-260.12Е2 має холодильник-інтеркулер, в якому охолодження наддувочно-
го повітря здійснюється шляхом обдування його зовнішньої ребристої по-
верхні повітряним потоком. Охолоджувач наддувочного повітря (інтеркулер) 
відбирає у всмоктуваного повітря тепло (повітря охолоджується з 70-90 С 
практично до температури навколишнього середовища), що збільшує його 
щільність, повне згорання палива та тим самим збільшує потужність і еко-
номічність двигуна.

ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

Порівняльна оцінка моторів КамАЗ 740-210 та ММЗ Д-260.12Е2

Мотор/Параметри КамАЗ 740-210 ММЗ 
Д-260.12Е2

1 Число циліндрів 8, V-образн. 6, L
2 Робочий об’єм 10,85 7,12
3 Діаметр і хід поршня, мм 120/120 110/125
4 Ступінь стиснення 17 17

5 Питома витрата палива, г/кВт 
(г/л.с.·ч) 224 (165) 205 (151)

6 Потужність, кВт (л.с.) 154 (210) 184 (250)

7 Частота обертів при max крут. 
моменті, Нм (кгм) 1600-1800 1500

8 Максимальний крутний мо-
мент, Нм (кгм) 667 (68) 930 (93)

9 Маса, кг 750 750

З таблиці видно, що мінський мотор Д-260.12Е2 володіє не тільки 
більшою на 40 к.с. потужністю і великим на 40% максимальним оберто-
вим моментом, ніж штатний мотор КАМАЗ 740-210, але, що особливо цінно 
сьогодні, меншою на 10-15% питомою витратою палива. Менша вібрація 
рядного двигуна Д-260.12Е2 в порівнянні з V-подібним камазовським мото-
ром значно зменшує навантаження на деталі двигуна, підвищує їх ресурс.

Двигун Д-260.12Е2 – рядний, добре вписується в компоновку КА-
МАЗ, має легкий доступ до агрегатів для технічного обслуговування і ре-
монту. Він більш урівноважений. Ринкова вартість цього мотора суттєво 
нижча, в даний час, ніж КАМАЗ 740-210. А запасні частини до мінчан за 
вартістю нижче на 40-50% ніж запасні частини мотора КАМАЗ.

Ось відгук водія з господарства:
«З мінським мотором Камаз тягне більше, та ще й паливо економить. На 
практиці економія становить до 20%! »(Луганська область, Біловодськ, ф / г 
Нестеренко, водій Скалаух Сергій Володимирович)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: (057) 715-45-55, (050) 514-36-04, (050) 301-28-35, (050) 323-80-99, (068) 592-16-98, (068) 592-16-99



Ежемесячное издание для хозяина земли и техники АВТОДВОР тел. (057) 715-45-55 9№ 11 (186) 2018  

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 
(057) 715-45-55, (050) 514-36-04, (050) 301-28-35, (050) 323-80-

99, (068) 592-16-98, (068) 592-16-99

Високу продуктивність та паливну економічність іноземним комбайнам 
гарантують двигуни останнього покоління. 

Ціна сучасного іноземного комбайна з економним двигуном та і, власно, 
двигуна, досить висока. На його покупку здатне не кожне господарство. 
Але вихід є, якщо Ви вже маєте іноземній комбайн, а його двигун вийшов 
зі строю.

Компромісним варіантом, є продовження ресурсу комбайна встановлен-
ням нового двигуна. Відносно не дорогих двигунів небагато: ярославський 
ЯМЗ-238М2 та мінський Д-262.2S2. Обидва двигуни адаптовані до встанов-
лення на зернозбиральних комбайнах, у тому числі іноземних.

Проведемо їх порівняльний аналіз.

Потужність.
Вимоги до потужності двигуна визначає тип молотильно-сепаруючого 

пристрою, оскільки в класичній схемі молотарки оптимальна енергонаси-
ченість становить близько 27 к.с. для обмолоту 1 кг маси за 1 секунду, у 
гібридній схемі — 30, у роторній 32 к.с. 

Крутний момент.
Чим більший крутний момент двигуна, тим більші сили протидії (напри-

клад, при раптовій подачі більшої кількості хлібної маси) він здатний долати 
без значного зменшення частоти обертання.

Крутний момент ЯМЗ-238М2 - 883 Н·м, Д-262.2S2 - 1130 Н·м. – (більше 
на 28%)

Швидкісна характеристика двигуна ММЗ Д-262.2S2

Запас крутного моменту
Максимум крутного моменту приходиться на частоту обертання 1540 об/

хв. Тобто, при розгоні молотильно-сепаруючого пристрою, коли потрібно 
перебороти опір не тільки хлібної маси, а і значних інерційних сил, двигун 
матиме великий крутний момент.

Важливим параметром двигуна, який дозволяє оцінити стійкість його 
режиму при роботі по зовнішній швидкісній характеристиці, є коефіцієнт 
пристосованості (запас крутного моменту). Його значення визначається 
відношенням максимального крутного моменту до номінального, що розви-
вається двигуном на номінальній потужності при номінальній частоті обер-
тання колінчастого валу.

Коефіцієнт пристосованості (запас крутного моменту) Д-262.2S2 – 24%, 
ЯМЗ-238М2 – 15%.

Економічність
Системи подачі палива на порівнюваних двигунах виконані по класичній 

схемі з розділеним розташуванням паливного насоса і форсунок. Більш ви-
сока повнота згоряння палива у дизеля Д-262.2S2 забезпечується застосу-
ванням турбонаддува. І не простого, а регульованого. При роботі комбайнів 
на номінальному навантаженні, витрата палива при виконанні однакових 
робіт у комбайна, обладнаного дизелем Д-262.2S2 на 15-20% менше ніж у 
такого ж комбайна, обладнаного безнаддувним двигуном ЯМЗ-238М2.

Питома витрата палива Д-262.2S2– 216 г/кВт·год, ЯМЗ-238М2 – 252 г/
кВт·год (За наслідками випробувань в УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого). Мінча-
нин і тут кращій.

Проміжне охолодження наддувочного повітря
Охолоджувач наддувочного повітря (інтеркуллер) відбирає у всмоктува-

ного повітря тепло (повітря охолоджується з 70-90 С практично до темпера-
тури навколишнього середовища), що збільшує його щільність і, тим самим, 
відповідно, потужність двигуна за рахунок більш повного згоряння палива.

Надійність, простота обслуговування і ремонту
Дизель Д-262.2S2 створений спеціально для тракторів і комбайнів. В 

нього втілені всі кращі напрацювання добре відомого Д-260. 
Всі удосконалення (інший блок циліндрів, інший коленвал, ТНВТ і т.д.) 

дозволили створити новий двигун Д-262.2S2 потужністю 250 к.с, надійність 
і продуктивність якого вже перевірена на полях України, Казахстану і Росії .

Для підтримки оптимального теплового стану двигуна в системі охоло-
дження використовується 9-ти лопатевий вентилятор підвищеної продук-
тивності і водяний радіатор більшої теплопередачі.

Двигун Д-262.2S2 – рядний, добре вписується в компоновку комбайна, 
має легкий доступ до агрегатів для технічного обслуговування і ремонту. 

Як показали випробування та досвід експлуатації, завдяки газотурбін-
ному наддуву і проміжному охолодженню повітря, застосуванню сучасних 
матеріалів і технологій, мінські мотори являють собою нове покоління су-
часних енергетичних установок для комбайнів. 

Мережа сервісних центрів по обслуговуванню і ремонту мінських двигу-
нів в Україні розвинута. Запасні частини не дефіцитні.

У зв’язку з меншим числом замінюваних деталей при ремонті, вартість 
ремонту Д-262.2S2 порівняно з ЯМЗ-238М2 дешевша на 1/3. 

Вартість ремонту двигунів іноземних комбайнів (навіть проста заміна 
поршневої) часом перевершує вартість нового мінського Д-262.2S2.

Таким чином відновлення ресурсу іноземних комбайнів заміною їх «рід-
них» двигунів, у порядку ремонту, мінськими аналогами – непоганий вихід 
як з економічної точки зору, так і з інженерної. Мінський двигун перемагає 
свого ярославського колегу.

В Україні ми вже маємо досвід переобладнання комбайнів MARAL, 
JAGUAR, M.FERGUSON, CASE, J.DEER, BISON, Z-350, POMAC, LAVERDA, 
TOPLINER, NEW HOLLAND, DOMINATOR, FORTSCHRITT різних модифікацій 
мінскими двигунами. І це є позитивним досвідом. 

ТОВ «Автодвір Торгівельний Дім», М. Харків.

Продовження ресурсу 
іноземного комбайна 

заміною двигуна
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Уважаемая редакция газеты 
«Автодвор»! У нас старый трактор 
Т-150К. Планируем заменить мо-
тор на Минский Д-260.4, но к этому 
времени хотим своими силами ка-
питально отремонтировать транс-
миссию и ходовую…

Идя навстречу пожеланиям 
наших читателей продолжаем ру-

брику:
ТО и ремонт шасси тракторов 

Т-150К/ХТЗ-170

Сидашенко 
Александр Иванович, 

профессор кафедры 
«Ремонт машин» ХНТУСХ 

им. П. Василенка,
Коломиец 

Леонид Павлович, 
ветеран ХТЗ

Сборка 
коробки 
передач

СБОРКА И УСТАНОВКА
ПЕРВИЧНОГО ВАЛА.
Напрессуйте на вал 1 (рис. 1) 

втулку 2 и подшипник 6 со стака-
ном 5 так, чтобы паз на стакане 
при установке в корпус находил-
ся внизу. Установите манжету 
3 на расстоянии (15±1) мм от 
торца стакана рабочей кромкой 
к подшипнику, отражательную 
шайбу 4, стопорное 8 и уплотни-
тельное 7 кольца. Вставьте вал 
в корпус 23, установите на вал 
зубчатые колеса 9, 11, 12, 14.

Насаживать шестерни на вал 
необходимо в следующем по-
рядке (для трактора Т-150К):

Первой ставится шестерня 
151.37.210-5 Z = 33, затем втул-
ка 150.37.113 (10). 

Второй ставится шестерня 
151.37.111 Z = 2З. 

Третьей ставится шестерня 
151.37.220-2 Z =25, снова втул-
ка (13) и последней — шестерня 
151.37.208-3 Z = 28. 

После этого ставится кольцо 
151.37.120А (15). Если между 
шайбой и шестерней образуется 
зазор, чего необходимо удалить 
установкой дополнительного 
кольца на величину зазора или 
выточкой новой шайбы.

Напрессовать подшипник 
311 (16), установить кольцо 
150.41.362-01 (17) и застопо-
рить стопорным кольцом 2Б55 
(21). После этого запрессовать 
стакан 151.37.211-1 (18) так, 

Передача IV I II ІІІ
Позиция на рис. 1 9 11 12 14

Количество зубьев зуб-
чатых колес

Тракторы Т-150К, T-150K-27 33 23 25 28

Трактор Т-150К-26 19 19 28 33

чтобы отверстие стакана (18) 
под штифт 125.37.255 (22) со-
впало с отверстием коробки 
передач под этот штифт (отвер-
стия А и Б совместились), уста-
новить штифт. Проверить на-
личие стопорного кольца В110 
(19) в стакане, запрессовать 
подшипник 310 в стакан.

Установку зубчатых колес по 
количеству зубьев произведите 
согласно табл. 1.

УСТАНОВКА КРЫШКИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
Установите прокладку 3 (рис. 

2), крышку 2, кронштейн 1, 22 и 
заверните болты 23. Установи-
те вал 11, подшипники 12, 18, 

стакан 13, втулку 14, зубчатое 
колесо 16, стопорное кольцо 15, 
зубчатое колесо 17. 

Установите валики 7, 8, 9, 
вилки 6, 10, поводок 26, засто-
порите их винтами 5 и закрепите 
проволокой.

Примечание: Установив ва-
лик 151.37.227-3 (в третье от-
верстие от центра), наденьте на 
него вилку 151.37.228, вставив 
ее в паз шестерни 151.37.235-
5. Установите фиксатор и сы-
митируйте включение прямой 
передачи со вторичного вала 
коробки передач на первич-
ный вал раздаточной коробки. 
Определите визуально, а затем 
и инструментально площадь 
перекрытия внутренними шли-

Таблица 1. Установка зубчатых колес

Рис. 1. Сборка и установка первичного вала:
1 — вал; 2, 10, 13 — втулка; 3 — манжета; 4, 17 — шайба; 5, 18 — стакан; 6, 16, 20 — подшипник; 7, 8, 15, 
19, 21 — кольцо; 9, 11, 12, 14 — колесо зубчатое; 22 — штифт; 23 — корпус; А, Б — отверстие

цами шестерни 151.37.235-5 
венца шестерни 151.37.207-6. 
Если это перекрытие неполное, 
замерьте его. Затем открутите 
болт 151.37.338, снимите все 
ранее установленные детали и 
установите между шестерней 
151.37.207-6 и подшипником 
313 дистанционное кольцо, тол-
щиной, обеспечивающей пере-
крытие шлицев. Установите все 
детали на место, как описано 
выше.

Установите прокладки 20, 25, 
распределитель 24, фильтр 21, 
кронштейн 27 и закрепите гай-
ками 19,4. 

На коробке передач тракто-
ра Т-150К-26 установите до-
полнительно прокладку 30,                   
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Рис. 3. Установка зубчатых колес и валов ходоуменьшителя и заднего хода:
1, 3, 8, 20, 29, 33, 38 — кольцо стопорное; 2, 7, 16, 26, 30, 37 — подшипник; 4, 31 — вал; 
5, 13, 25, 36 — колесо зубчатое; 6, 10, 11, 15, 22, 34, 35 — втулка; 9, 32 — блок колес зубчатых; 12 — муфта; 
14, 24, 27, 28 — кольцо; 17, 18 — шайба;19 — гайка; 21 — болт; 23 — ось

Рис. 2. Установка крышки, распределителя, зубчатых колес заднего хода:
1, 22, 27 — кронштейн; 2 — крышка; 3, 20, 25, 30 — прокладка; 4, 19, 28 — гайка; 5 — винт; 6, 10 — вилка; 
7, 8, 9 — валик; 11 — вал; 12, 18 — подшипник; 13 — стакан; 14 — втулка;  15 — кольцо; 16, 17 — колесо 
зубчатое; 21 — фильтр; 23 — болт; 24 — распределитель;  26 — поводок; 29 — гтдроуккумулятор

гидроаккумулятор 29 и закре-
пите их гайками 28.

УСТАНОВКА ЗУБЧАТЫХ
КОЛЕС И ВАЛОВ 
ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЯ 
И ЗАДНЕГО ХОДА 
ТРАКТОРА Т-150К-26
Установите в отверстие А вал 

4 (рис. 3) с подшипником 2, сто-
порными кольцами 1, 3. Устано-
вите на вал зубчатое колесо 5, 
втулку 6, блок зубчатых колес 
9 (44 и 19 зубьев) с подшипни-
ками 7, стопорным кольцом 8, 
втулками 10,11.

Примечание: Если при сборке 
ходоуменьшителя передвигали 
шестерню 151.37.206, то необ-
ходимо и шестерни 151.37.234 
Z = 44 и 151-37.236-3 Z = 31 
передвинуть на такой же раз-
мер, установив между под-
шипником 408 и шестерней 
151.37.234, такой же толщиной 
дистанционные кольца как и 
между подшипником 313 и ше-
стерней 151.37.207-6. При этом 
необходимо уменьшить на этот 
же размер распорную втулку 
151.37.240-2, которая стоит 
между шестерней 155.37.237 и 
шестерней 151.37.234.

Установите зубчатое коле-
со 13 с кулачковой муфтой 12, 
кольцо 14, втулку 15, подшип-
ник 16, шайбы 17, 18, завер-
ните гайку 19 и зафиксируйте 
отгибкой шайбы.

Установите вал 31 с подшип-
ником 30, стопорным кольцом 
29, блок зубчатых колес 32 с 
подшипниками 7, стопорным 
кольцом 33, втулками 34,35.

Установите на вал зубчатое 
колесо 36, подшипник 37 со сто-
порным кольцом 38, шайбы 17, 
18, заверните гайку 19 и зафик-
сируйте отгибкой шайбы.

Установите ось 23 с кольцом 
24 в отверстие Б.

Установите на ось зубчатое 
колесо 25 с подшипниками 26, 
проставочными кольцами 27 и 
28 так, чтобы лунка В оси совпа-
ла с отверстием в корпусе под 
болт.

Вставьте втулку 22, стопорное 
кольцо 20, заверните болт 21 и 
зафиксируйте его контргайкой. 

Дальнейшую сборку прове-
дите аналогично сборке короб-
ки передач тракторов Т-150К и 
T-150K-27.
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ



Ежемесячное издание для хозяина земли и техники АВТОДВОР тел. (057) 715-45-55 13№ 11 (186) 2018  
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КАК ПОБОРОТЬ 
ПЕРЕГРЕВ ДИЗЕЛЯ

Основные причины перегрева 
дизеля.

Система охлаждения двигателя:
• засорение радиатора как изнутри, 

так и снаружи;
• низкий уровень охлаждающей жид-

кости, завоздушивание (образование воз-
душных пробок) в системе охлаждения;

• применение охлаждающей жидко-
сти, не соответствующей требованиям за-
вода-изготовителя двигателя;

• разгрузочный (паровой) клапан 
крышки расширительного бачка не обе-
спечивает требуемого давления (0,7 бара) 
в системе охлаждения двигателя;

• установка утеплителя (попоны или, 
часто, просто картона) плотно перед радиа-
тором для ограничения проходящего сквозь 
радиатор воздушного потока, что категори-
чески запрещено на турбодизелях с проме-
жуточным охлаждением воздуха;

• некорректная работа привода венти-
лятора;

• течь охлаждающей жидкости;
• неисправность термостата или жид-

костного насоса.
Система наддува воздуха:
• внешнее засорение сот интеркулера;
• негерметичность интеркулера либо 

одного из трубопроводов подачи воздуха;
• неправильная работа турбокомпрес-

сора, не обеспечивающая требуемой пода-
чи воздуха в цилиндры;

• засорение воздушного фильтра.
Топливная система:
• установка распылителя не той марки;
• износ или выход из строя компонен-

тов топливной системы;
• неверная установка начального мо-

мента впрыска топлива.
Система смазки двигателя:
• низкий уровень масла;
• непропорционально низкое давление 

масла по отношению к оборотам двигателя.
Факторы, связанные с эксплуатацией 

двигателя:
• перегрузка двигателя;
• эксплуатация в горах;
• ошибки при вождении (например, 

неправильный выбор передачи).
Прочее:
• неправильная регулировка тепловых 

зазоров клапанов;
• неисправность системы выпуска 

отработавших газов (заедание заслонки 
горного тормоза, деформация выхлопной 
трубы, забивание глушителя/катализатора). 

Пути устранения  причин перегрева 
Д-260.4.

Известно, что проблем с перегревом 
дизелей не возникает, если выполняются 
требования соблюдения теплового баланса. 

Например, при установке более мощ-
ного мотора Д-260.4 или Д-262.2S2 на трак-
тора Т-150К/ХТЗ-170/172 или «Слобожа-
нец» выполняются следующие работы: 

- установка радиатора с увеличенной 

поверхностью теплоотдачи (6-и рядный с 
65 сотами вместо 42 в каждом ряду);

- установка так называемых «лопухов» 
- перегородок отделяющих отсек радиатора 
от отсека двигателя, - нагретый мотором 
воздух не попадает повторно на охлаждение 
радиатора;

 - установка вентилятора большей про-
изводительности, имеющего 9 – 10 пласти-
ковых лопастей специальной формы;

 - установка термостата типа ТС-107, 
температура начала открытия которого 80°с 
(число 80 маркируется на фланце термо-
стата);

 - установка на Д-260.4 только распы-
лителей 174.1112 110-01(Россия) или фор-
сунок VA70P360-2997(Motorpal);

 - установка на Д-262.2S2, 
260.4С2, 260.7С только распылителей 
172.1112 110-02(Россия) или  форсунок 
VA70P360-2995 (Motorpal). Неадекватные 
распылители вызывают обильное сажео-
бразование, потерю мощности и перегрев 
двигателя.

ВАЖНО

На дизелях ММЗ Д-260.1, Д-260.2, 
Д-260.4 применяются поршни с за-

крытой камерой сгорания.

Поршни Д-260.1, Д-260.2, Д-260.4

На дизелях Д-260.4С2, Д-262.2S2, 
Д-260.7С применяются поршни с от-

крытой камерой сгорания. 

Поршни Д-260.4C2, Д-260.7C, Д-262.2S2
   

 Смесеобразование в них протекает подоб-
но, но формы камер згорания в порш-
нях – различны (см. фото). Для осущест-
вления качественного смесеобразования и 
полного сгорания топлива отверстия рас-
пылителей у них выполнены по разному.

  Дизели ММЗ Д-260.1 (комбайн «Нива»), 
Д-260.2 (трактор МТЗ), а также Д-260.4 
(трактор переоборудован «Автодво-
ром»), изготовлены в соответствии с 
требованиями Stage-0 (Евро-0). В их 
поршнях выполнена неразделенная за-
крытая камера сгорания типа ЦНИДИ.

  Для обеспечения качественно-
го смесеобразования на указанные 
двигатели устанавливаетсяфорсун-
ка с распылителем 174.1112110-01.

  На дизелях ММЗ Д-260.7С, изготовленном 
в соответствии с требованиями Stage-1 
(Евро-1), Д-260.4С2, Д-262.2S2, изготов-
ленных в соответствии с требованиями 
Stage-2 (Евро-2) используется неразделен-
ная открытая камера сгорания.

      Изменение формы камеры сгорания 
(она выполнена меньшей глубины и с 
большей горловиной) потребовало приме-
нения других распылителей, отличающих-
ся от предыдущего расположением от-
верстий и, соответственно, другим углом 
их распыла.

           На данных дизелях Д-260.4С2, 
Д-260.7С, Д-262.2S2 – применяется рас-
пылитель 172.1112 110-02.
Указанные распылители имеют существен-
ные отличия и не взаимозаменяемые.
   При ошибочной установке распылителя 
172.1112 110-02, вместо необходимого 
174.1112 110-01, на дизель ММЗ Д-260.4 
(трактор переоборудован «Автодвором»), 
не обеспечится оптимальное смесеобразо-
вание и полное сгорание топлива, вслед-
ствие чего:

-мощность его существенно снизится;
-будет наблюдаться дымный выхлоп (чер-
ный дым);
-будет происходить интенсивное нагароо-
бразование;
-расход топлива при этом возрастет на 
15-20% и более;
-двигатель будет перегреваться.

Будьте внимательны при обслуживании и 
ремонте, и минский двигатель ответит Вам 
надежной экономичной работой на протя-
жении длительного периода эксплуатации. 
А если возникнут неисправности, специ-
алисты сервисного «АВТОДВОРА» окажут 
квалифицированную консультацию и при 
необходимости произведут качественный 
ремонт дизеля.
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7 ПОРАД ЯК ЗАВЕСТИ 
ДВИГУН В МОРОЗ

1 Перевірте акумулятор. На джерело живлення в сильний мороз ля-
гає додаткове навантаження. Замерзлі вузли агрегатів всіляко перешко-
джають будь-якому руху. Не всі акумулятори справляються з покладеним 
на них обов’язком. Причин того що двигун не заводиться в мороз може 
бути декілька:

- неполадки в електричній системі двигуна;
- несправний генератор не дає необхідний зарядний струм;
- акумулятор швидко витрачає свій недостатній заряд (у теплу пору 

ця особливість могла бути непомітною, але сильний мороз відразу вкаже 
на недоліки);

- ємність батареї не відповідає паспортній (генератор розрахований 
на певне значення і не зможе забезпечити «зайві» ампер-години заряду, 
а постійний недозаряд швидко виведе з ладу елемент живлення);

- акумулятор надто малої ємності не здатний дати необхідну енергію 
для запуску; 

- стартовий (пусковий) струм (чим вище значення, тим легше двигу-
ну буде запуститися, а при малих значеннях можуть виникнути проблеми; 

2. Бажання заощадити при покупці акумулятора може призвести до 
проблем взимку. Елемент живлення купується не на один рік і надзвичай-
но низька ціна повинна як мінімум насторожити. Батарею варто купувати 
в перевірених торгових точках, які можуть пред’явити документацію, що 
підтверджує походження і якість. Акумулятор може бути не призначеним 
для роботи у відповідних широтах. Обов’язково переконайтеся в тому, 
що продукція сертифікована для експлуатації безпосередньо вашого ре-
гіону проживання. Ознайомтеся з сертифікатами якості та результатами 
проведення випробувань. Ризик отримання браку або підробки в такому 
випадку зменшується до нуля. У разі їх виявлення можна пред’явити пре-
тензії і обміняти товар на аналогічний. Перед настанням холодів варто 
додатково зарядити джерело живлення зовнішнім зарядним пристроєм. 
Якщо акумулятору більше чотирьох років замініть його, не чекаючи від-
мови в роботі. Проблеми зі стартером бувають вкрай рідко. Якщо двигун 
не запускається, в першу чергу варто грішити саме на акумулятор. 

2. Купуйте тільки якісне паливо. Дизельний двигун. Щоб уникнути 
проблем з запуском дизельного двигуна в мороз, в першу чергу варто 
стежити за якістю палива, що заливається в бак. Паливо ділиться на літнє 
(до +5), зимове (до -25) і арктичне (до -50). З однієї одиниці вихідної 
сировини виходить різна кількість дизеля. Виробникові вигідніше ви-
робляти літній варіант. Крім того, зимове паливо вимагає додаткового 
очищення від сірки та наявності спеціальних присадок. Таким чином, чим 
нижче точка замерзання дизеля, тим вище на нього повинна бути ціна. 
Обов’язково варто цікавитися виробником і відповідними сертифіката-
ми якості, адже візуально літній і зимовий дизель відрізнити неможливо. 
При використанні неправильного палива у відповідному температурному 
режимі, воно кристалізується і за своїм виглядом більше стає схожим 
на кисіль, ніж на рідину. Таким складом забивається паливний фільтр і 
сіточки. Запуск двигуна неможливий.

Власникам дизельних транспортних засобів варто постійно вивчати 
прогноз погоди. До настання морозів обов’язково варто використати за-
лите в теплий період паливо.

Деякі водії старих машин виходять із ситуації, доливаючи в бак де-
сять - тридцять відсотків гасу. Суміш дозволяє краще протистояти моро-
зам. Варто враховувати, що мастильними властивостями володіє тільки 
гас. 

Але це крайній випадок. Не всі сучасні двигуни можуть бути готові 
до такого роду експериментів. Також в обох видах палива містяться при-
садки, які при змішуванні можуть дати абсолютно неочікуваний ефект, 
внаслідок чого система може вийти з ладу.

Використання присадок, антигелів, розморожувачів та рідин для 
запуску в мороз. може бути причиною поломками і дорогим ремонтом. 
Покупець не знає точно, що знаходиться в купленому комплекті. Рідина 
може забити тонкі трубочки. Без професійного майстра їх вже не очис-
тиш. Крім того, знову ж таки присутня можливість несумісності присадок.

3. Бензиновий та газовий двигун 
Мало хто знає, що бензин також ділиться на літній і зимовий. У хо-

лодну пору року насичений легкими фракціями бензин повинен без про-
блем забезпечувати запуск двигуна до мінус тридцяти і перешкоджати 
утворенню парових пробок.

Розведений бензин може містити велику кількість рідинних домішок. 
При настанні великих морозів відбувається замерзання і кристалізація, 
що значно ускладнює запуск двигуна. При виборі палива не варто забу-
вати керуватися технічними характеристиками двигуна. Дешевий бензин 
з низьким октановим числом може бути використаний в теплий період 
(сумнівна економія, адже зростає витрата). Але взимку ускладнений пуск 
двигуна дуже швидко набридне.

Робота на газу при належних установках в холодну пору року ана-
логічно бензиновим показниками при правильному налаштуванні облад-
нання. Для продовження терміну експлуатації мембран редуктора, запуск 
повинен здійснюватись на бензині і лише після досягнення температури 
охолодної рідини в сорок - п’ятдесят градусів перемикатися на газ. У най-
більш масовому з - за своєї дешевизни обладнанні другого покоління, всі 
процеси виконуються вручну. У четвертій і п’ятій варіації «газовий мозок» 
зробить за водія всю рутинну роботу. Завести двигун на газі в цьому ви-
падку неможливо без втручання в налаштування. Само собою, бензин 
повинен завжди бути в баку. Пуск двигуна на газу вкрай небажаний. 
Крім порушення роботи мембран, газ може частково кристалізуватися 
при низьких температурах. Звичайно, існує вихід і з цього положення - 
необхідно нагріти редуктор. Найпростіший спосіб - полити його гарячою 
водою. 

4. Єдиний гарантований запуск дизеля «на холодну» - підвищення 
його температури. Багато хто поливає двигун окропом. Ефект сумнівний, 
адже для того, щоб нагріти купу заліза знадобиться не одна сотня літрів. 
Крім того, можна випадково залити електричні з’єднання. Картер можна 
нагріти паяльною лампою. Процес не швидкий. Раніше ніж через двад-
цять хвилин не варто відновлювати спроби реанімувати двигун. Процес 
пожежонебезпечний, варто бути дуже уважним при використанні лампи.

Одним з варіантів запуску є нагрів самого фільтра. Після зняття його 
поливають гарячою водою, заносять в тепле приміщення або відігрівають 
іншим способом. Якщо паливо кристалізувалося, варто повністю змінити 
паливний фільтр. Замерзлі нерозчинні частки могли повністю його за-
бити.

У багатьох машинах паливний фільтр не захищений від холодного 
повітря і вітрів.

Навіть якщо двигун успішно завівся і транспортний засіб зміг руши-
ти, існує ймовірність, що промерзання фільтрів зупинить подачу дизеля.

5.Виконцуйте запуск двигуна в мороз правильно
При запуску двигуна в мороз, дотримуйтесь основних правил, не 

варто забувати жодне з них:
1. Перед тим як ввімкнути стартер, прогрійте замерзлий акумуля-

тор. Для цього варто запустити в ньому хімічні процеси, давши на при-
лад навантаження. Найпростіший спосіб – короткостроково ввімкнути 
калильні свічки підігріву;

2. Не поспішайте крутити стартером. Увімкніть запалювання і по-
чекайте хоча б десять секунд, поки насос прокачає паливо;

3. Вимкніть музику, обдув, кондиціонер, лампочки, навігатори, ка-
мери для максимально зниження потужності на акумулятор;

4. Натисніть педаль зчеплення для вимкнення навантаження на 
стартер і акумулятор від обертання в загусклому маслі шестерень і валів 
коробки передач;

5. Заведіть двигун. Якщо стартер безуспішно обертається 
п’ятнадцять секунд, слід його вимкнути. Після чого дати йому як міні-
мум три хвилини відпочинку перед наступною спробою. Занадто тривале 
обертання може викликати перегрів стартера і вихід його з ладу. Крім 
того, при подібних спробах навіть повністю заряджений хороший акуму-
лятор розрядиться буквально за десять хвилин, оскільки при пониженні 
температуризменшується його ємність.

6. При повторних спробах пуску, можна трохи натискати на педаль 
газу. Нова порція палива проштовхне застояне і допоможе запустити дви-
гун. Занадто активна подача бензину може привести до того, що свічки 
будуть залиті. І для того щоб запустити двигун, необхідно буде вкрути-
ти запасні або висушити мокрі. Попередньо нагріті свічки також можуть 
спростити запуск.

6. Якщо двигун запустити не вдалося
Якщо після трьох - чотирьох спроб двигун не запуствся, починаємо 

шукати причину. В першу чергу, виміряйте напругу акумулятора. Низька 
напруга - показник того, що запуститись самостійно навряд чи вдасться.

Оглядаємо електричні ланцюги, обладнання та рідини. Якщо ві-
зуально все нормально і нічого не замерзло, допомагаємо акумулятора 
запуститися.

1. Чи допоможе в цьому пусковий зарядний пристрій. Якщо таке є в 
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наявності, а в межах доступності є розетка, то проблема вирішується до-
сить просто. Варто лише приєднати клеми приладу до акумулятора, вклю-
чити його в мережу і почекати кілька хвилин. Після чого успішно завести 
двигун. По дорозі дуже важливо не заглохнути, адже акумулятору знадо-
биться деякий час для отримання достатнього заряду від генератора;

2. Якщо пускового пристрою немає і напруга акумулятора нормаль-
на, можна спробувати нагріти фільтр і двигун за допомогою гарячої води, 
електричного простирадла (адаптованого для використання в мінус і на 
відкритому повітрі);

3. Шукаємо добру людину, яка погодиться на «прикурювання». Це 
можливість використовувати акумулятор іншого двигуна для запуску сво-
го. На перший погляд пропроцес простий, але при неправильній послі-
довності дій можна вивести з ладу і акумулятор, і всю електричний ланцюг 
двигуна. Не дивуйтеся, якщо бажаючих виявиться небагато.

Якщо немає ні пускового пристрою, ні охочих давати «прикурити», 
єдиним способом вийти з ситуації залишається попросити колегу - водія 
смикнути машину, що вкрай небажано.

Метод категорично протипоказаний машинам з автоматичною ко-
робкою передач. Евакуатор буде коштувати набагато дешевше можливо-
го ремонту. Також варто задуматися власником сучасних автомобілів, і з 
інжектором, і з дизелем. Нестандартний запуск може спровокувати збій 
в електричному обладнанні. У цьому випадку все одно прийдеться зверта-
тись до електрика і вирішувати недешеву проблему.

Ще раз переконаєтеся, що проблема лише в акумуляторі - на прила-
довій панелі при ввімкненні запалювання горять сигнальні лампочки масла 
і гальмівної системи, значить залишок заряду є, але його не вистачає, щоб 
прокрутити стартер. Якщо акумулятор розрядився остаточно, то пробува-
ти запустити мотор марно. 

Також варто пам’ятати, що при дуже різкому поштовху може обірва-
тися пас приводу розподільного валу. Це буває вкрай рідко, але знати про 
цей ризик необхідно. Можливо, все ж краще почекати тепло?

7. Встановіть систему автозапуску
Якщо температура в регіоні стабільно холодна, проблеми з запуском 

двигуна в зимовий час будуть постійними. Рано чи пізно ранкові проблеми 
набридають, і починається пошук шляхів вирішення.

Сучасні винахідники пропонують водіям відмінну продукцію. Автоза-
пуск являє собою систему, яка запускає двигун при зниженні температури 
охолодної рідини. Одночасно відбувається і прогрів салону.

Подібна система актуальна і влітку. Включення кондиціонера зазда-
легідь дозволить забути про «принади» посадки в розпечений салон авто. 
При необхідності запуск може бути проведений дистанційно.

Простий пристрій складається з блоку управління і джгута проводів.
Водій отримує транспортний засіб, готовим негайно відправитися в 

поїздку.
Мінусами є:
• підвищена витрата палива. При сильному морозі машина запус-

титься не один де-сяток раз за ніч;
• втручання в електричну схему двигуна, зокрема, іммобілайзер і 

датчик удару;
• обмерзання вихлопної труби внаслідок тривалої роботи двигуна на 

холостих обертах;
• ризик мимовільного руху (як мінімум, під колеса необхідно під-

кладати цеглу або упори).
Для тих, хто не любить читати довгі статті - короткий підсумок того, 

що слід заздалегідь зробити, для того щоб двигун заводився на морозі:
• перевірити систему електричних ланцюгів;
• періодично заряджати акумулятор зовнішнім пристроєм;
• купити новий якісний акумулятор відповідної ємності і правильно 

його встановити;
• заправлятися виключно на надійних заправках, які можуть надати 

сертифікат на реалізовані нафтопродукти;
• мати запас палива в баку;
• відігріти двигун в теплому боксі;
• залити сезонне паливо;
• вибрати правильне масло;
• перевірити свічки, фільтри, компресію
• залити хороший антифриз в правильних пропорціях;
• почистити двигун;
• придбати і возити з собою кабелі для прикурювання і трос;
• поставити автозапуск.
Легкого Вам запуску навіть в сильний мороз.

Уважаемая редакция газеты 
«Автодвор»! У нас старый трак-
тор Т-150К. Планируем заме-
нить мотор на Минский Д-260.4, 

Ремонт КПП 
тракторів 

Т-150,Т-150К

                                У ВАРТІСТЬ РОБІТ ВХОДИТЬ: 
 - розбирання з дефектовкою, 
    виварюванням і мийкою;
 - ремонт вузлів; 
 

- складання та випробування 
   з дизельним паливом;
- фарбування з матеріалами.

   Алгоритм нашої роботи простий: Ви заявляєте про 
необхідність ремонту  двигуна. Ми приїжджаємо у Ваше 
господарство, приймаємо по акту двигун, відвозимо його в 
Харків, робимо розборку і дефектовку, погоджуємо з Вами 
перелік запчастин.  Після чого повідомляємо Вам вартість 
заміни запчастин і виставляємо рахунок. Двигун після ремонту 
повертається в господарство пофарбований, випробуваний, 
надійний, з гарантією. 

ДОСТАВКА ДВИГУНА В ХАРКІВ ТА З ХАРКОВА В 
ГОСПОДАРСТВО ПОПУТНИМ ВАНТАЖЕМ ЗА РАХУНОК 

«АВТОДВОРУ».                     
  Вартість комплекту фірмових запасних частин залежить 

від ступеня зносу двигуна. СЕРВІСНА СЛУЖБА ТОВ “АВТОДВІР 
ТД” забезпечує відремонтованому двигунові ГАРАНТІЙНИЙ і 
ПІСЛЯГАРАНТІЙНИЙ супровід.

ТОВ «АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» 
Харків, вул. Каштанова, 33/35, (057) 703-20-42
(050) 109-44-47, (098) 397-63-41,  (050) 404-00-89
м. Кропивницький, м. Миколаїв  (050) 109-44-47,
м. Одеса  (050) 404-00-89, м. Тернопіль  (050) 404-00-89, 
м. Вінниця, м. Львів  (050) 404-00-89,  м. Чернівці  (050) 109-44-47,
м. Мелітополь, м. Запоріжжя (098) 397-63-41, м. Київ  (050) 404-00-89,
м.Суми (050) 109-44-47, м. Черкаси , м. Полтава (050) 404-00-89

ГАРАНТІЯ - ЯКІСТЬ - ФІРМОВИ ЗАПЧАСТИНИ - АТЕСТАЦІЯ ЗАВОДУ

ВАРТІСТЬ РОБІТ 
З РЕМОНТУ 
ДВИГУНА з ПДВ: 
ЯМЗ-236 - 9500 грн.
ЯМЗ-238НДЗ - 11800 грн.
ЯМЗ-238НД5 - 11800грн.
ЯМЗ-238АК - 11800рн.
ЯМЗ-238 - 11000 грн. 
ММЗ-Д-245 - 7900 грн.
ММЗ-Д-260 - 9500 грн.
КПП (роботи) - 7800 грн

  КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ДВИГУНІВ ЯМЗ, ММЗ 

та КПП (Т-150К)
ЗАБИРАЄМО ДВИГУН  та КПП  у  ГОСПОДАРСТВІ, 

РЕМОНТУЄМО В ХАРКОВІ, ПОВЕРТАЄМО з ГАРАНТІЄЮ!
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Собівартість перевезень вантажним автотранспортом залежить від 
багатьох факторів. Однак, найбільш вагомою складовою є затрати на па-
ливо. І якщо є можливість хоча б трохи зменшити витрату палива, це за-
безпечує суттєве підвищення рентабельності використання автомобілів. 
ЗИЛ-130 добре себе зарекомендував на транспортних перевезеннях 

як надійний та простий автомобіль. Потужна машина з досконалою 
гальмовою системою здатна перевезти до 6 тон вантажу. Однак, є сут-
тєвий недолік – витрата палива, яка становить близько 35 л/100 км., а 
інколи досягає навіть 40 і більше. Для карбюраторного двигуна робочим 
об’ємом 7 літрів розробки 50-60-х років минулого століття це нормаль-
но. В той час питання економії палива не було актуальним, оскільки 
бензин коштував дешевше ніж газована вода. 
Суттєво зекономити паливо можливо модернізацією автомобіля вста-

новленням нового дизельного двигуна. Досвід вказує, що оптимальним 
варіантом в співвідношенні ціна – експлуатаційні показники є мінський 
двигун ММЗ Д-245.9. Він створений на базі відомого Д-240 спеціально 
для автомобілів. Тобто його зовнішня швидкісна характеристика най-
більш повно відповідає змінним навантаженням при русі автомобіля. 
Продукція Мінського моторного заводу відома на ринку України вже 

багато років. Двигуни ММЗ зарекомендували себе з кращого боку. Не-
ймовірна надійність і витривалість цих силових агрегатів здобули за-
служену славу серед автомобілістів. 
Двигун ММЗ Д-245.9 (модифікація Д245.9-402х) – чотирициліндро-

вий рядний, чотиритактний дизельний двигун рідинного охолодження з 
газотурбінним наддувом і проміжним охолодженням наддувочного по-
вітря та безпосереднім впорскуванням палива потужністю 136 к.с.

Діаметр і хід поршня, 110x125 мм
Об'єм циліндрів, 4,75 л
Частота обертів колінчастого валу при номінальній 
потужності - 2400 об/хв 
Максимальній крутний момент 
при частоті обертання 1110-1300 хв-1 - 460 Н•м (47 кгс•м)
Питома витрата палива 
при номінальній потужності - 215 г/кВт•год (158 г/к.с•год)

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ДВИГУНА ММЗ Д-245.9 
на ЗИЛ-130 ОТРИМУЄМО РЯД ПЕРЕВАГ.
1. Двигун з рядним розміщенням циліндрів добре вписується в під-

капотному просторі, до його вузлів та агрегатів є вільний доступ, що 
особливо важливо при проведенні технічних обслуговувань.

2. Витрата палива складає 18-20 л/100 км, що гарантує економію па-
лива до 20 л за зміну, а це близько 550 грн.

3. Його зовнішня швидкісна характеристика гарантує високий крут-
ний момент, який додатково підвищується при збільшенні навантажен-
ня. Двигун «тягне» Зил із причепом і немає необхідності в частому пе-
ремиканні передач.

4. Як і все сімейство дизельних силових агрегатів, моторесурс двигу-
нів ММЗ майже в два рази вище, ніж у бензинових аналогів, за рахунок 
міцніших блоку, шатуно-поршневої групи і решти деталей двигуна. 

5. Двигун простий в обслуговуванні, запасні частини доступні, а сер-
віс розповсюджений.

ТАКИМ ЧИНОМ ДВИГУН ШВИДКО ОКУПАЄТЬСЯ 
І ПРОДОВЖУЄ РЕГУЛЯРНО ПРИНОСИТИ ПРИБУТОК.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: (057) 715-45-55, 
(050) 514-36-04, (050) 301-28-35, (050) 323-80-99, 
(068) 592-16-98, (068) 592-16-99, (050) 302-77-78

ПЕРЕВАГИ ДИЗЕЛЮ ДЛЯ ЗІЛ
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Минский 6-ти цилиндровый, рядный, а, значит, бо-
лее урав новешенный тракторный двигатель, при боль-
шей мощ ности имеет меньший вес, более экономичен.

Как показали испытания, прове денные в Ук ра-
инском научно-иссле  довательским инсти туте прогно   -
зирования и испытания сельско хозяйственной техники 
и технологий им. Л.Погорелого, благо даря газотурбин-
ному наддуву и промежуточному охлаждению воз духа, 
применению современных материалов и технологий, 
минские моторы являют собой но вое современное по-
коление энерго установок для тракторов и ком байнов.

При работе тракторов ХТЗ на номинальной нагрузке, 
удельный расход топлива у Д-260.4 (210 л.с.) на 
15-20% ниже, чем у безнаддувных двигателей ЯМЗ, 
а обрабатывает за ту же смену на 20% большую пло-
щадь. Трактор с минским двигателем легко «тянет» 
посевной агрегат шириной захвата 7,2 м., появляется 
возможность агрегатировать его с современными, бо-
лее производительными орудиями и агрегатами (на-
пример, тя желая борона УДА-3,8, сеялка-культиватор 
«Партнер», пя ти кор пусный плуг RS).

Трактор ХТЗ, переоборудованный минским двигате-
лем Д-262-2S2 (250 л.с) с усиленной скорост-
ной КПП, легко справляется с более тяжелыми (а, 
значит, более производительными) навесными агрега-
тами и не уступает импортным тракторам аналогичной 
мощности.

АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ
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Вопрос: Чем отличаются корпуса гидрораспределите-
лей модификаций Р80-3/1-…, Р80-3/2-…, Р80-3/3-…, Р80-
3/4-… 

Ответ: Р80-3/1-… имеет сообщение каналов управления 
со сливом («косое» отверстие в зоне КГ1/4), остальные мо-
дификации не имеют.

Вопрос: Какие модификации распределителей (Р80-
3/1-…,  Р80-3/2-…, Р80-3/3-…, Р80-3/4-…) не допускают 
автономной установки на трактора?

Ответ: Р80-3/2-…, Р80-3/3-…, Р80-3/4-… не допускают-
ся 

Вопрос: Что произойдет в гидросистеме трактора если 
установлен распределитель неподходящей модификации? 

Ответ: Р80-3/2-…, Р80-3/4-… - сильное гудение; шум 
насоса в нейтральной позиции; перегрев масла, насоса, 
распределителя; рукава высокого давления напряжены. 
При установке Р80-3/3-… высокая вероятность РАЗРУШЕ-
НИЯ элементов гидросистемы (насоса, рукавов)

Вопрос: Чем отличается модификация Р80-3/4-… по на-
значению?

Ответ: Устанавливается на трактор где имеется силовой 
регулятор

Вопрос: Чем отличается переливной клапан модифика-
ции Р80-3/4-… 

Ответ: Имеет стержневой клапан («клапанчук»)
Вопрос: Как отличить гидрораспределитель типа Р160 с 

двумя каналами подвода масла от насосов от распредели-
теля с одним каналом подвода?

Ответ: Для двухканального – обратный клапан устанав-
ливается на боковом торце, имеет вид согнутого под 90º 
штуцера.
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ОБІДНЯ 
ПЕРЕРВА

«Не на тогo нaпaла!» - кpичав 
хлoпчик в брекетах, пoкусaній 

собаці.

Рoзмoвляють дві дитини:
- Вcе-тaки ці бaтьки - дивні 

люди ...
- Чoму?

- Спoчaтку вoни вчать нас 
хoдити і гoвoрити, а пoтім 

хoчуть, щoб ми cиділи і 
мoвчали.

Студeнти - цe така чаcтина 
наceлeння, яка

має найдорожчі тeлeфони, алe 
у яких

ніколи нeмає грошeй на 
рахунку.

- Дівчинa, Ви тaнцюєте?
- Так.

- Слава Бoгу! Я думaв Вac 
cтpумoм б’є.

Сиджу зacмучeнa, підхoдить 
дoнькa, дaє цукeрoчку. Я їй 

кaжу:
- У мeнe, дoню, дopocлі 

пpoблeми, і цим їх нe виpішити.
Вoнa йдe, чepeз п’ять хвилин 

пoвepтaєтьcя з пляшкoю віcкapя 
і питaє:
- А тaк?

Сувopo cиджу нa дієті: вpaнці 
йoгуpт, в oбід чай з лимoнoм, 
на вeчepю – лeгкий cалaт з 

м’яcoм, кoвбacoю, cмeтaнoю, 
пeльмeнями, курoчкoю, трoшки 

щe булoчoк і риби...

Зaйшлa в мaгaзин. Пpoдaвчиня, 
уcміхaючиcь, питaє: «Що пані 

хoчe?»
Відпoвідaю: «Пaні хoчe 

«Мapтіні», aлe прийшлa пo 
хлібчик...»

У яку країну ти б не приїхав 
відпочивaти, cувeніpи тaм 
будуть вce однo з Китaю.

Тільки cпpaвжній укpaїнeць 
пoчинaє читaти інструкцію, коли 

розуміє: все, зламав..

Дужe п’яний мoлoдик 
нaмaгaєтьcя дійти дo дoму. 
Алe цe йoму дaєтьcя важко: 
кpок впepeд - тpи нaзaд. Зa 
ним cпocтерігaє бaбуcя. Не 

витримує:
- Синку!... Іди задoм - швидшe 

дійдeш...

Один хлoпчик не вмів 
вимoвляти cлово шіcть, 

пpийшов якось одного paзу у 
мaгaзин і кaже прoдaвцеві:

- Дaйте мені сім пaчoк мaслa, 
oдну нe трeба.

- Мамо! Я отримав найвищий 
бaл в тecті.

- Цe прeкраcнo! А щo зa тecт?
- Тecт нa вміcт aлкoгoлю в 

кpoві.

- Як вac з тaкою дикцією взяли 
на pадіо? У ваc що,там блaт?

- Чому блaт? Сecтла.

- Івaн, після півлітpa пpaцювaти 
зможеш?
- Зможу!

- А після літpa?
- Змoжу!

- А піcля двoх?
- Пpацювати нe змoжу, алe буду 

кepувати!

Сьoгoдні різкo пpокинувcя 
чeрез те, щo думaв, що 

спізнююся на рoбoту, відкрив 
oчі, заспoкоївcя - я нa poботі.

- Кoли ти зpoзумів щo вoнa 
п’яна?

- Коли мeні прийшла cмcкa 
«Подзвони

мені, я не мoжу знaйти свій 
тeлeфoн «

Урoк біoлoгії. Вoвoчка пише 
лaбaрaтoрну:

1) Відірвaв тaрaкaну oдну нoгу. 
Кaжу біжи. біжить.

2) Відірвaв тaрaкaну дві нoги. 
Кaжу біжи. біжить.

3) Відірвaв тapaкaну вcі ноги. 
Кaжу біжи. He біжить!

Виснoвoк:
Таракан бeз ніг нe чує!

- Скaжіть, Сepгій, a як ви 
здoгaдaлиcя, щo в будинку є 

хтocь чужий?
- Ну, у наc в cімї якocь нe 

пpийнятo paптoвo бити мeнe 
ззaду тaбуpeткoю пo гoлoві.

А хoчеш дoведу щo ти ocел?
- Агa!

- Скaжи Ііаа.
- ...Не cкажу...

- Бач, ocли завжди вперті!
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