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BEVEZETÉS
Az oldalazótárcsa elsősorban a gyümölcsösök talajának megmunkálására készült, de szántóföldi munkára is alkalmas. A gyümölcsfák
talaját a fák alatt és között felburjánzó fű és gyom kiszárítja, tápanyagát elvonja. Ezért szükséges, hogy azt évenként többször megműveljük, a gyomokat kiirtsuk és a talajt porhanyóvá tegyük.
A fellazított talajréteg a talaj kiszáradását megakadályozza, a talajnak ilyen megművelésére a tárcsa a legalkalmasabb, mert sekélyen
dolgozik. Mélyebb művelésnél a fák felszíni gyökerei megsérülnének.
A .tárcsák a talaj felsőrétegét lazítják, keverik és a gyomot irtják.
Gyüinökscsökben a szántóföldön használatos tárcsa nem felel meg,
mert a traktorral az ágak miatt nem lehet egészen a fák törzse mellett
menni, hanem két lasor között a középen lehet esek haladni. Ha a
tárcsa a traktor mögött van, akkor a törzsek mellett a talajt nem művelné meg. Ezért szükséges olyan ..oldalazó" tárcsa, amely nem a traktor középvonalában, hanem attól oldalt halad és így a talajt a törzsek
mellett is megműveli (1. ábra). Köves, kavicsos talaj művelésére a tárcsa
nem alkalmas, mert a tárcsák kicsorbulnak.

I. Műszaki adatok

A gép hosszúsága
A gép szélessége
A gép magassága nehezéktálcákkal együtt
Munkaszélessége a szabályozókar 4-es állásánál
Munkamélység
Tárcsák száma
Tárcsák átmérője
Tárcsák osztása
Tárcsatengelyek száma
A gép súlya kb.
Vonóerő max.
Vonóerő középkötött talajban
Vonóerő átlag, homokos talajban
Maximális vontatási sebesség

4500 mm
2450 mm
744 mm
2250 mm
8—12 cm
20 db
440 mm
234 mm
4 db
650 kg
1390 kg
1100 kg
700—760 kg
4,5 km/óra

A tárcsák hajlásszöge fokokban a szabályzó fogasrúd állása szreint.
A szabályozókar helyzete
Mellső tárcsáknak a haladás
irányára merőleges egyenessel
bezárt szöge:
Hátsó tárcsáknak a haladás irányára
merőleges egyenessel
bezárt szöge:

1 2
3
4
h o r o n y b a n

5

0°

4°

6°

8°

10°

0°

14°

16°

1.8"

25"

/ \

1. ábra. Oldalazótarcsa munkában, gyümölcsfák között.

II. Az oldalazótarcsa működése
Az oldalazótarcsa két tárcsasorból áll, melyek egy mellső és egy
hátsó keretre vannak szerelve (lásd 3. sz. ábrát); minden sorban két
tárcsa-tag van egymás mellett, a mellső és hátsó tárcsasorok tárcsái
homorú oldalukkal ellentétes irányban vannak elhelyezve. A keretek
egymáshoz képest különböző szögbe állíthatók a szabályzórúd (3. ábra

29) rövidebbre vagy hosszabbra való állítása révén; a keretek tehrtl. Valakban helyezkednek el. Munka közben a tárcsasorok oldalnyomásfi
ellentétes, de miután a hátsó sor messzebb van a traktortól, a fellépő
nyomaték karja hosszabb, és ezért a tárcsa a hátsó sor domborulata
irányában (1. ábra szerint jobbra) oldalt kilendül.
A traktor tehát a gyümölcsfák sorai között középen haladhat, a tárcsa pedig oldalt egészen megközelítheti a fák törzseit.
Az oldalra helyezkedést a vonószerkezet révén is segítjük, mert
a jobboldali vonórúd hossza változtatható. Szállító helyzetben (2. ábra)

2. ábra. Utazási helyzet

ez a vonórúd rövidre van állítva és a vonószerkezet vonófüle a tárcsa
előtt kb. középen helyezkedik el. Munkahelyzetben a jobboldali vonórudat hosszúra állítva, a vonófül baloldalt helyezkedik el, a tárcsa tehát
jobbra tér ki a traktorhoz képest.
A megmunkálás mélységét a mellső és a hátsó kereten levő hegesztett nehezék tálcák (3. ábra 23 és 30) megterhelésével növelhetjük.
Munka közben a mellső tárcsasor kis hajlásszöggel, főleg a talaj
felső rétegének a szétvágását és darabolását végzi, míg a hátsó tércsák
nagyobb hajlásszöggel a talaj végleges fel aprítását és megíorgatását
végzik el, elvágják a gyomnövények gyökereit és szárait.

III. Az OT—20 oldalazótárcsa leírása

III. 1. Vonószerkezet
A vonószerkezet a vonófülből (3. ábra 1), a jobb- (2, 3) és baloldali
<35) vonórudakból és az ezekhez csatlakozó vonókengyelből (4, 34) áll.
A baloldali vonórúd (35) szögacélból készült. A jobboldali vonórúd
két részből áll, egy mellsőből (2) és egy hátsóból (3), és így a rúd hosz.sza az összeerősítő csavarok kiszerelése után változtatható. Ennek az
a célja, hogy az oldalazótárcsát vontatásikor különbözőképpen helyezhessük el a traktor mögött.
Amikor a tárcsát földes úton szállítják, a jobboldali vonórudat rövidre állítjuk, ekkor a vonóiul a tárcsa középvonalában helyezkedik
•el, a tárcsa tehát középvonalban marad a traktor mögött (2. ábra).
Amikor a tárcsát gyümölcsösben a fatörzsek közelében levő talaj
megmunkálására akarjuk használni, akkor a jobboldali vonórudat hosz.szúra állítjuk, aminek következtében a vonófül a tárcsa baloldala előtt
helyezkedik el, tehát vontatáskor a tárcsa maga a traktor középvonalától jobbra kerül. Ezenkívül a tárcsákat is ferdére állítjuk, ami szintén
Jobbra tereli a tárcsát. Erről később, a szabályozórúd leírásánál lesz szó.
A vonórudak a vonólkengyelek útján vannak összekötve a mellső
kerettel.
III. 2. Mellső keret és sárkaparó
A mellső keret két hosszú (6) és 4 rövid keresztszögacélból (7) van
összehegesztve, melyhez a baloldali vonórúd kengyelét egy fül (32)
kapcsolja. A jobboldali kengyel nincs közvetlenül kapcsolva a 'kerettel,
hanem egy állítókar (5) révén csatlakozilk, mely a keretre hegesztett "°ül
csapja körül elfordulhat.
Az állítókarnak másik (belső) vége az összekötő laposacél (8) útján
-a hátsó kerettel van összeköttetésben.
A mellső keret hátulsó hosszú szögacéljára fent és lent egy felső
(12) és egy alsó vonókeret szögacél (13) van hegesztve, melyek az, öszszeköttetést képezik a hátsó 'kerettel. A két szögacél közötti hézagba
nyúlik be a hátsókeret szögacélja.
A mellső keret jobboldalán van a borítólemez (9). A mellső hosszú
szögacélon két tartófül van felhegesztve (33), ezek a szállítószerkezet
beakasztására szolgálnak.

Sárkaparótartó kettő van a kereten, a jobb és a bal tárcsalaghox
van egy-egy. Mindkettő szögacélbó] készült; ezekre a kaparok rá vannak
hegesztve. A kaparótartókra a sárkaparókések csavarok segítségévelvannak felerősítve, ezek lyukai hosszúkásak és így a kések a tárcsákhoz beállíthatók.

4. ábra. Tárcsatag.
1. Tengely. 2. Kétrészű biztosítógyűrű. 3. Tengelyvégtárcsa. 4. Szélső tárcsa.
5. Domború csapágy oldal. 6. Homorú csapágy oldal. 7. Csapágy közdarab.
8. Tartócsapágy. 9. Távhüvely. 10. Szorítótárcsa. 11. Biztositólemez.

III. 3. Mellső tárcsasor, csapágy
A mellső kereten két teljesen egyforma tárcsatag van felerősítve. A
tárcsasort a tengely (4. ábra 1) fogja össze. Egyik végén a kétrészes
vállgyűrűvel (2), mely a tengelyvégtárcsára (3) támaszkodik. Ennek fekszik neki a szélső ttárcsa (4), ezután egy domború csapágy oldaldarab
(5) következik. E között és a következő tárcsa homorú csapágy oldala
(6) között van a csapágy közdarab (7), mely a tartócsapágy (8) furatában forog.
A következő tárcsákat a távhüvelyek tartják helyükön, míg a 4.,
tárcsa után ismét csapágy következik, melynek részei megegyeznek a
baloldali csapággyal. Az utolsó, 5-ik tárcsa után a szorítótárcsa (10)
következik, melyet a tengely végére felcsavart anya szorít le. Az anya
biztosító lemezzel (11) van biztosítva. A csapágyak kenése golyószsírzókon át történik és a zsír kiszivárgása ellen pamutfonál tömítés szolgál.
A tartó csapágyak a rövid keret-szögacélokra vannak csavarokkal felerősítve. A tárcsák osztása 234 mm; a két szomszédos tárcsatag szélsőtárcsái is ugyanennyire vannak egymástól.
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III. 4. Hátsókeret
A hátsókeret felépítése hasonló a mellső keretéhez; a keret egy
mellső (3. ábra 19) és egy hátsó hosszú szögacélból (21) áll, valamint
2 rövid szögacélból (26) és két tálcatartó szögacélból (22). A melső szösjacélhoz elől a há'tsó vonókeret szögacél (18) van hozzáhegesztve. Ez
előre nyúlik és képezi a kapcsolatot a mellső kerettel. Reá van hegesztve

5. ábra. Az állítóKar jobboldalt van.

ábrái. Az állííókar Középen van.
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az állító ív (16), mely két merevítővel (17) van kitámasztva. Húrom l'urat
van benne. A hátsó vonókeret szögacél közepén elől egy fül (14) van,
melyhez fejes csapszeggel van erősítve a kettős, felső és alsó részből
álló állítókár (15), meiyrték rhásik végét az állítóív három furatának
egyikébe rögzíthetjük. Az állítókár célja az, hogy a hátsó tárcsákat kismértékben oldalt eltolhassuk, hogy azok lehetőleg a mellső tárcsák hézágaiwak; közepére legyenek beállítva.
Az 5. ábrán látjuk az oldalazótárcsát abban a helyzetben, amikor
a szabályozórúd a legrövidebbre van állítva. Ekkor a mellső és hátsó
keret közti szög a legnagyobb. Az állítókár a jobb szélső lyukba van
beállítva.

7. ábra. Az ailítókar baloldalt van.

A 6. ábrán az állítókár (lásd 3. ábra 15), az állítóív középső furatába van rögzítve. Ezáltal a hátsó keret a mellsőhöz képest jobbra
helyezkedik el.
A 8. és 7. ábrán a hátsó tárcsasor a szabályozórúd k á t hátsó hornyában rögzíthető.
A 7. ábrán az állítókár az állítóív bal oldali furatában van rögzítve, a hátsó keret még jobban eltolódik jobbra.
A fentiekből látható, hogy az állítókarral a hátsó keretet jobbra
vagy balra tolhatjuk el és így a tárcsákat a mellső tárcsák nyomai
közé állíthatjuk és azzal a talaj teljes megmunkálását biztosíthatjuk.
A hátsó vonókeret szögacél elején, baloldalt van egy furat, melybo
10

fejes csapszeggel van beerősítve az első keretről hátranyúló összekötő
laposacél (8).
Ezen csapszeg körül fordulhat el a hátsó keret.
A kereten ezenkívül van két tartófül (3. ábra 28), továbbá lábak
a nehezéktálcák részére, valamint a borítólemez (20). A baloldali rövid
szö'gacélra van hegesztve egy kengyel (27), mely a szabályozórudat tartja.
Itt is mindegyik tárcsatag sárkaparóval van ellátva (24, 25) úgy,
mint a mellső keretnél, azzal a különbséggel, hogy a kaparókések fordítva állanak, mert a tárcsák is fordított elhelyezésűek.
III. 5. Hátsó tárcsasor, csapágy
A hátsó tárcsatagok és azok csapágyazásai hasonlóak a mellsőhöz
és alkatrészeik megegyeznek.
III. 6. Szabályozórúd
A hátsó keret ferde szögba állítását a szabályozórúddal (3. ábra 1)
szabályozzuk. Ez lényegében egy bevágásokkal ellátott laposacél, mely
a mellső végén levő furattal elfordulhat a mellső kengyelre hegesztett
csap körül. A kengyel (10) csappal van csuklósán a mellső kerethez
erősítve. A szabályozóméira elől van ráhúzva az állítóhüvely (3). Ezt
a rögzítőcsappal (2) öt különböző bevágásban rögzíthetjük, melyeknek
egyik oldala ferdén van levágva. A szabályozórúd másik végén van

8. ábra. Saabályzőrúd
1. Szabályzórúd. 2. Rögzítőcsap. 3. Aliítóhüvely. 4.Csavaros csap. 5.Szabályzókar..
8. Vezető kengyel. 7. Hátsó kengyel. D. Láncszem. 9. Rugó. 10. Mellső kengyel.
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a rúdfej. Ez lényegében egy vezetőkengyelből (6) áll, melynek csapja
körül a szabályozókar (5) elfordulhat. A szabályozókart egy tekercsrugó
(9) állandóan hátrahúzza, miáltal a kar másik végén levő csavaros
•csapot (4) a szabályozórúd U-alakú bevágásába szorítja. A kar végén
egy láncszem van (8), amelyhez kötelet köthetünk. A kart ezen láncszemhez kötöftlt kötéllel kapcsoljuk a vezetőülésből.
A tárcsasorok hajlásszögének szabályozása ezen szerkezettel úgy
történik, hogy a rögzítőcsappal (2) az állítóhüvelyt (3) az egyik kivágásba
rögzítjük, aszerint, hogy mennyire akarjuk a tárcsasorokat ferdére
állítani. Ezután meghúzva kötéllel a rúdfej szabályozókarját (5), szabaddá
tesszük a szabályozörudat a rúdfej ben. A traktorral most háltratolatva
a mellső és a hátsó keret összecsuklik és a szabályozörudat a rúdfejbe betolja
mindaddig, míg az állítóhüvely bele nem ütközik a rúdfejbe. Az állítókart
eleresztve, az beugrik az egyik ferde kivágásba és ezzel rögzíti a keretek
helyzetét. Az állítóhüvely hossza úgy van megállapítva, hogy az állítókar görgője éppen egy bevágás elé kerüljön. Kisebb eltérés nem okoz
zavart, mert a ferde kivágáson a görgő a helyére csúszik.
III. 7. Nehezéktálcák
A nehezéktákák a gép megterhelésére szolgáinak, hogy ily modor,
a munkamélységet növelni lehessen. A gépen összesen három nagy (3.
ábra 23) és két kis nehezé'ktálca (30) van.
III. 3. Szállító

szerkezet

Az oldalazótárcsát saját tárcsáin csak puha talajon, szántóföldön
lehet vontatni, kemény talajon, országúton, műúton szállító szerkezetre kell szerelni.
A szállító szerkezet lényegében négy kerékből áll, melyeket szögacél gerendelyek tartanak és ezeknél fogva lehet felszerelni. A kerék
(9. ábra 1) öntött vasból van. A tengely (2) két vége át van fúrva és
egyik oldalon sasszeg tartja a helyén, a másik végén pedig egy kampó
van átdugva, mely a gerendely furatába nyúlik és így megakadályozza,
hogy a tengely forogjon. A kereket jobbról és balról egy-egy szögacél
gerendely (3) veszi körül, melyekre középen félkör alakú csapágy (41
van hegesztve. A gerendely felső végéhez közel a felfüggesztő' kampó
(6) van egy csappal (5) megerősítve, a végén pedig még egy csap (9>
van. Ebbe a 'csapba akasztjuk be az emelőcsavarorsó horgát (8,i akkor,
amikor a szállító szerkezetet fel akarjuk szerelni.
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A felszerelés úgy történik, hogy a szállítószerkezetet a tárcsa-kengyel alá helyezzük, ezit a helyzetet a 9. ábrán vékony vonallal ábrázolva látjuk. Ekkor a gerendély csaknem vízszintes és a 9-es számú
csap messze van a kerettől. Most beakasztjuk a csapba az emelőorsó
horgát (8) és az emelőt a keretre hegesztett fülre (10) támasztjuk. Az

9. ábra. Szállító szerkezet
1. Kerék. 2. Tengely. 3. Gerendély. 4. Csapágy. 5, Csap. 6. Függesztő kampó.
7. Emelőkulcs. 8. Emelőorsó. 9. Csap. 10. Támasztóíül. 11. Tárcjatartókengyel.

emelőkulcsot (7) kézzel forgatjuk és így rácsavarju!k az emelőorsóra.
A gerendély végét ezáltal megemeljük és a gerendellyel megemeljük
a tárcsákat is úgy, hogy a föld színe fölé emelkednek. Amikor a gerendély oly magasra emelkedett, hegy a 6-os számú kampót beakaszthatjuk a keret szögacélba, a kulcsot lecsavarjuls.
Ily módon egymásután felszereljük mind a négy szállító kereket
és a tárcsákat a föld fölé emelve, a gépet e kerekeken elvontatjuk.
Ebben a helyzetben láthatjuk a tárcsát a 3. ábra oldalnézeten is.
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n i . 9. Vonógerendák
Az oldaltárcsa vontatásához szükség van még vonógerendára,,
mellyel a tárcsát a traktorhoz kapcsoljuk. Ez a gerenda a traktorok
szerint más és más kivitelben készül.
A 10. ábrán látjuk a GL—35 jelű féllánctalpas himba nélküli
traktorhoz való vonógerenda szerkezetet. A vonógerendát (10. ábra 1)
két hossztartó (2, 3) erősíti a traktorhoz két-két csavarral. A 4 db IS
mm átmérőjű furatot szereléskor kell fúrni a traktoron.
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10 ábra. Vonőgerenda, a GL—35 jelű léllánetsiipas himT)n nélküli traktorhoz.
1. Vonógerenda. 2. Baloldali hossztartó. 3. Jobboldali hossztartó.

A vcr.óserendán több furat van úgy, hogy a tárcsát nerr.csa'k a:
traktor középvonalába, hanem attól jobbra, oldalt is kapcsolhatjuk,
amivel a tárcsa oldalazását megnövelhetjük. A 3. számú ábrán GL—35
féllánctalpas, himbás traktorhoz alkalmas vonógerendát látjuk. Ez hasonló az előbbihez, csak a felsrősítése különbözik tőle, amennyiben a
csavarok távolsága kisebb.
IV. Kezelési utasítás.
IV. 1. Előkészületek a munkára
Az oldalazótárcsával való munka megkezdése előtt vizsgáljuk át
és íiszitítsuk meg a gyümölcsöst, hogy nagy kövek, régi fatörzsek ne
akadhassanak a tárcsákba. Ha az ilyen akadályokat eltávolítani nem
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tudjuk, jelöljük meg szembetűnően. Nézzük meg, hogy a gyümölcsös
végein van-é elegendő terület a forduláshoz, ha nincs, úgy a fordulást
az utolsó két fatörzs között kell elvégezni.
Ha a gyümölcsfák ágai lelógnak a földre, vagy egy méternél is
közelebbre hajolnak a talajhoz, azokat fel kell kötni, ami a rovarok
és más kártevőktől való védelem szempontjából is szükséges. A 3/4
méternél magasabban levő ágak alatt a tárcsa már el tud menni.
A mürika megkezdése előtt a gépet gondosan megtisztítjuk. A karbantartás című fejezetben megadott módon a kenést gondosan végrehajtjuk. A gépet áitvizsgáljuk, a laza csavarokat meghúzzuk, hibás hegesztéseket kijavítjuk. A kopott, görbe, törött alkatrészeket kicseréljük,
vagy kijavítjuk. Különösen a tárcsák és a tárcsa-csapágyak állapotát
kell megvizsgálni.
A mezőre vagy a munkahelyre a szállító szerkezettel kell a gépet
kiszállítani, mert különben a tárcsák megsérülnek.
A munka megkezdése előtt a nehezéktálcákat megterheljük a talaj
minőcégének megfelelően. Ezután beállítjuk a tárcsasorok szükséges
ferdeségét a II. fejezet szerint és megkezdjük a munkát.
IV. 2. Talajrnűvelés az oldalazó tárcsával
A gyümölcsösökben a fák sorai egyenlő távolságokra vannak és ez
a sortávolság hazánkban 8—10 méterig változik. A tárcsázást ezért úgy
kell végeznünk, hogy minél kevesebb menettel műveljük meg a talajt,
anélkül, hogy műveletlen sávok maradnának.
A fák törzseit fél méternél jobban nem közelíthetjük meg, biztonságukra való tekintettél, a munkaszélesség tehát 7, illetve 9 méter lesz.
Az oldalazó tárcsa munkaszélességét 2,25 m-re vehetjük, tehát 3 méternél 6,75 méter szélességet munkálhatunk meg, a negyed méter megmunkálatlan sávot kétfelé osztva, hozzáadjuk a fél méter biztonsági
sávhoz, 9 méteres szélességnél négy menettel dolgozunk. Álltalában a
megmunkált területhez 10—15 cm-es túlfedéssel csatlakozunk. A munkát 8 méteres sortávolságnál az első fasorközben kezdjük, a jobboldalon
az 1. sávon (lásd a 11. ábrát), ment a tárcsa a traktorközéptől jobbra
tér ki; a sor végén balra fordulunk és a szomszéd sorközben ism^t
jobbra tartva a 6. sávon jövünk vissza. Ezután visszamegyünk az első
sorközbe és a már megmunkált sáv mellett haladunk (2). Ilyenkor az
cJdalazást csökkentjük, hogy a traktorral ne kelljen a baloldali fasor
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fái mellett haladni, mert az ágak útban volnának. Ezit elérhetjük a keretek szögének csökkentésével, de a szabályzó 1. és 2. bevágását nem
használhatjuk, azaz a .tárcsát nem állíthatjuk majdnem utazó helyzetbe, mert ekkor a (tárcsák nem dolgoznak megfelelően. Ezért jó. ha a
voncgerendan is a közép felé kapcsoljuk át a tárcsát.
A sor végére érve, ismét a szomszéd sorközben haladunk vissza
az első megmunkált sáv mellett az 5. sávon és ennek végére érve,
rövid balra fordulással ugyanebben a sorközben haladunk vissza a 4-es:
@-

— @>

__.

I

11. ábra. Gyümölcsös művelési módja.

sávon a jobboldali fák mellett. Ezzel ezt a sor'közt bevégeztük és rövió!
jobbra fordulással az első sorkoz.be térünk vissza 3. sávra és a még hátralevő szélét munkáljuk meg. A két sorközt így bevégeztük és amenynyiben több sor van még, átmegj'ünk a következő két sorközbe, melyeket hasonló beosztással a 7. sávon kezdve mun'kálunk meg.
Szélesebb sorközöknél,, ahol négy menetet (kell egy sorközben végeznünk, három sorköztt művelünk meg egyszerre.
A szélső sorközben jobboldalt az 1. sávon indulva, onnan átmegyünk
a szomszédos sorköz legmesszebbi 8-as sávjára, onnan vissza a
kezdő sáv mellé (2), és ismét a szomszéd közbe az előbb megművelt
sáv mellé.
Eddig ez teljesen egyezik a fent leírt 3 sávos műveléssel. Ekkor
azonban nem térünk vissza az I. közbe, hanem jobbra fordulva a III.
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sorköz szélső sávját műveljük és onnan térünk vissza az I. közbe a 4.
sávba.
Ezután a 10,. 3, 5, 12, 6 sávokat elvégezve a 11. sávval befejezzük
a munkát.
Fordulás előtt ajánlatos, hogy a traktorvezető a kötél meghúzásával'
utazóállásba hozza a tárcsát, mert így könnyebb a fordulás és a tárcsák
nem feszülnek.

V. Az oldalazótáresa üzeménél gyakrabban előforduló hibák
1. A tárcsa nem dolgozik elég mélyen. Okai lehetnek: a vonórúd
túl magasan van bekötve, a súlyterhelés nem elegendő, a sárkaparők
nem tisztítják kellőképpen a tárcsalapokat, a tárcsalapok tompák vagy
nincsenek kellőképpen kifényesedve, a talaj nem megfelelő (száraz,
kötött, középkötött talaj).
2. A talajmélység egyenlőtlen. Okai: a tárcsatagok nem gördülnek
vízszintesen, a bekötés túl magas.
3. A tárcsás borona farol. Oka lehet: a sárkaparó túl szorosan van
állítva.
4. A tárcsák eltömődnek. Okai lehetnek: a talaj túl nedves, ragadós, a sárkaparók nincsenek helyesen beállítva, a tárcsalapok nincsenek
kellőképpen kifényesedve, a tárcsalapok túl kicsinyre koptak.
A talált hibáikat értelemszerűen szüntetjük meg.

VI. Karbantartás
A talajművelés befejeztével ősszel mindenekelőtt tisztítsuk meg
a gépet a rárakódott sártól és tiszfótalanságtól. Ekkor célszerű a sárkaparókat leszerelni. Ezután rendszeresen menjünk végig a gépen és
alkatrészeit vizsgáljuk meg. Szereljük le a tárcsatagokat, a csapágyakat szedjük szét, vizsgáljuk meg, hogy nincs-e törött vagy elfkopott
tárcsa közöttük, amit ki kell cserélni. A csapágyakat tisztítsuk meg, mossuk ki petróleummial, vizsgáljuk meg, hogy nincsen-e a csapágy közdarao
és a csapágy között meg nem engedett kotyogás. Ezután pótoljuk a tömítéseket, szereljük össze a csapágyakat és Zs—90 jelű gépzsírral töltsük
meg. Szereljük össze és tegyük ismét fel a tiárcsatagokkat. A tárcsákat
kenjük be rozsda ellen védő zsírral vagy olajjal. Vizsgáljuk meg az
összes csavarokat és ékeket, a lazulásokat szüntessük meg, a hiányokat
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pótoljuk. A hegesztéseket is vizsgáljuk át, és ahol a kötés engedett vagy
:berepedit, újra kell hegeszteni.
Vizsgáljuk meg a szabályozórudat, hogy nincsen-e elgörbülve, a rúdfej sértetlen-e és. a rugó működik-e. A kereteket és az összes hozzájuk
tartozó alkatrészeiket nézzük át, a görbüléseket egyengessük ki. A szállító szerkezet kerekeit vizsgáljuk át, vegyük ki a tengelyt, tisztítás és
kenés után szereljük újra Össze.
Üzemközben figyeljük a gépet, hogy munkáját hogyan végzi; ha
a gyomokat a tárcsák nem vágják ki tökéletesen, úgy a támadási szöget növelni kell. Időnként vizsgáljuk meg a tárcsákat, hogy nem sérültek-e meg, a csapágyakat, hogy azok nem melegszenek-e. A kenést
naponta 8 órás üzemnél kétszer, 16 órás üzemnél négyszer végezzük el.
A tárcsák csapágyait Zs—90 jelű gépzsírral kenjük be gondosan. A
csuklókat és csapokat G—50 jelű gépolajjal olajozzuk.
A szállító szerkezet kerekeinek csapágyait minden szállítás előtt
kenjük meg Zs—90 jelű gépzsírral.
Ügyeljünk arra, hogy a traktor sebessége se túl nagy, se túl kicsi
ne legyen, mert a nagy sebesség esetén a munka nem lesz megfelel"),
kis sebességnél nem gazdaságos.
Munka végeztével vizsgáljuk meg a gépet, hogy nincs-e törés, görbiilés, szakadás, ezeket javítsuk ki. A gépre rátapadt sarat, tisztátalanságot tisztítsuk le.

VII. Tárolás
A gépet tárolásra úgy készítjük elő, ahogyan azt a Karbantartás
című fejezet első részében leírjuk. Ezenkívül a lekopott festést újjal
pótoljuk, a fesiteltlen részeket pedig rozsdavédő olajjal vagy más rozsdaNédő szerrel vonjuk be.
A gépet csalk fedett zárt helyen szabad tárolni, mert a szabadlevegő
és nedvesség a gépet télen át tönkreteszi. Földpadozaitú tárolási helyen
a kerekek és a földre támaszkodó részek alá fa alátéteket kell helyezni.
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VIII. Pótalkatrész jegyzék
A.
1.
2.
3.

pótalkatrészek rendelésénél meg "kell adni:
A szükséges alkatrész megnevezését és jelszámát.
A szükséges alkatrész darabszámát.
Annak a gépnek a gyártási számát, amelyhez az alkatrész
szükséges.
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Jelszám
41—OT
55—OT
57—OT
82—OT
83—OT
84—OT
85—OT
86—OT
87—OT
88—OT
39—OT
90—OT
91—OT
121—OT
123—OT
124—OT
130—OT
141—OT
144—OT

Db/gép

Megnevezés
Szabály ozórúd
Húzórugó
Állítóhüvely
Tengely
Kétrészes biztosítógyíírű
Tengelyvégtárcsa
Tárcsa
Domború csapágy oldal
Csapágy közdarab
Homorú csapágy oldal
Távhüvely
Szorítótárcsa
Biztosító lemez
Csésze
Kerék
Tengely
Tartócsapágy
Emelő csavarorsó
Emelő kulcs
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1
1
1
4
4
4
20
8
8
8
8
4
4
1
4
4
8
1
1

Anyag
A 50.11 S
Rugóacél
öv. 18
A 50.11
A 00.21
Öv. 18
Acéllemez 280 AB:
Öv. 18
öv. 18
Öv. 18
Öv. 18
Öv. 18
A. I. 23
A 50.11
Öv. 18
A 50. H
öv. 18 .
A 50.11 S
A 50.29
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