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Motor model 3 LD 450
Tipul tractorului: agricol cu două roţi motoare
Numărul vitezelor 3+1
- pentru mers înainte 3 viteze dublate prin reductor cu două trepte
- pentru mers înapoi o viteză dublată prin reductor cu două trepte
Dimensiuni:
- lungimea (mm)
…………………………
2230 ±30
- lăţimea (mm)
………………………….
1190 ±30
- înălţimea (mm)
………………………….
2005 ±50
- ecartament (mm) - faţă
…………………….........
850 ±20
- spate
.......……………………..
900 ±20
Ampatament (mm)
..............…………………
1380 ±30
Consola faţă (mm)
...............………………….. 275 ±30
Consola spate (mm)
............……………………… 575 ±30
Garda la sol (mm)
……….……………………….. 200 ±10
Masa proprie (nelestat/lestat) (Kg) ………………………. …… 870/960 ± 42
Masa remorcabilă fară dispozitiv de
frânare (nelestat/lestat) (Kg)
….. …… … ………………….
1360

1. MOTOR
 Marca: DMB
 Model :
3 LD 450
 Tip:
cu aprindere prin
comprimare,
în 4 timpi cu injecţie directă
 Nr. Cilindri:
1 vertical
 Alezaj X cursă
85X80
 Cilindree
454 cmc
 Raport de compresie 17,5:1
 Putere
12.5 CP
 Turaţia
3000 rot/min
 Cuplu maxim
2,85 daN.m
 Consum
1 litru/h

2.SISTEMUL DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL
 Alimentarea pompei de injecţie se face prin cădere
 Pompă de injecţie tip YPFR 170 YS 6439/311
 Injector tip IKBL 78 S 120/4-824
 Presiunea de injecţie 185 bari
 Filtru motorină tip EC 89125035004
 Filtru de aer –umed cu sită de sârmă
 Sistemul de răcire-cu aer cu suflantă
 Pornirea motorului - electrică cu demaror Dacia 0.8Kw-12V tip 2600-SF-595/96
- variantă - manuală cu sfoară
 Masa motorului uscată-75kg
3. SISTEMUL DE UNGERE
 Sistemul de ungere este sub presiune prin intermediul unei pompe cu roţii dinţate.
Filtrarea uleiului se face printr-un cartuş schimbabil cu element filtrant de hârtie.
 Tip ulei folosit- SAE 15W40 MULTIGRAD
4. TRANSMISIA
 Prezentată în fig. 4 ,compusă din:
 Ambreiaj - este de tip monodisc uscat, normal cuplat, cu acţionare mecanică montat
pe volantul motorului.
 Cutia de viteze - este de tip mecanic, cu trei trepte de viteze de mers înainte şi una de
mers înapoi , cu pinioane baladoare, ungerea făcându-se prin barbotare.

Fig.4-Schema cinematică
 Reductor - este cu roţi dinţate cilindrice cu dinţi drepţi, plasaţi între cutia de viteze şi
diferenţial.
- are două trepte de viteze care permit trecerea de la grupa rapidă la cea
lentă
- Rapoartele de transmitere:
IL = 4,583
IR = 3,446
 Transmisia centrală - este formată din grup conic cu dinţi curbi şi diferenţial de tip
închis, care poate fi blocat printr-un manşon dinţat mobil, realizându-se în acest fel
rigidizarea axelor planetare, respectiv a roţilor spate.

- raportul de transmitere :
IC = 5,44
 Transmisia finală este cu semiarbori planetari.
 Priza de putere - este plasată în spatele tractorului, prevăzută cu un mecanism de
cuplare-decuplare. Turaţia prizei de putere-540 rot /min
 Sistemul de direcţie( vezi fig. 5) conţine:
- caseta de direcţie de tipul şurub-piuliţă
- bara de direcţie cu articulaţii sferice;
- sistemul de pivotare cu axe la fiecare roată faţă.
 Sistemul de rulare
- faţă:
- cu două roţi directoare
- cu jantă 5-15
- anvelopă 5.00-15Tr
- spate: - cu două roţi motoare
- cu jantă7.50F-20
- anvelopă 7.50-20Tr

 Sistemul de frânare
Frânele de serviciu – sunt cu saboţi, fixate una câte una pe fiecare ax planetar,
comandate independent sau sincron prin intermediul pedalelor şi cu posibilităţi de
blocare cu clichet a pedalelor în poziţia frânat pentru staţionare.

-

