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1 УМОВИ РОБОТИ ТА КЕРУВАННЯ ТРАКТОРОМ  

1.1 Елементи управління та інструменти (кабіна водія) 

 

 

Рисунок 1: Елементи управління та інструменти (кабіна водія) трактора CLAAS Axion 850 

 

1 – Джойстик керування DRIVESTICK   25 – Перемикач блокування диференціалу  

2 – Перемикач джойстика  DRIVESTICK  26 – Перемикач для вмикання передньої осі  

3 – Перемикач функції F3 і F4    27 – Важіль керування додатковими                    

4 – Важіль ELECTROPILOT            пристроями управління  

                                           28 – Індикатор передачі (цифровий) 
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5 – Вмикач для активації важеля  

      перехресного управління    29 – Підкурювач  

6  - Не використовується    30 – Вмикач додаткової гідравліки  

7 – Коліщатко налаштування позиції  

      навісної системи     31 – Налаштування управління додаткових  

               вентилів  

8 – Вмикач положення холостого ходу коробки  32 – Управління фронтальним валом   

      передач               відбору потужності 

        

9 – Перемикач +/- числа обертів двигуна  33 – Вмикач автоматики валу відбору  

               потужності  

10 – Вмикач для запам’ятовування числа  

        обертів (1,2)     34 – Вмикач підвіски передньої вісі  

11 – Важіль ручної подачі палива   35 – Управління заднім валом відбору потужності  

12 – Вмикач HEXACTIV    36 – Вмикач гальма заднього валу відбору  

               потужності  

13 – немає      37 – Важіль ручного гальма  

14 – Вмикач управління начіпною системою    38 – Лічильник подій   

15 – Вмикач «двірників» та склоомивача ззаду  39 – Розетка ISO (7-полюсна) 

16 – Вмикач проти обмерзання дзеркал заднього  

        виду з електроприводом    40 – Кабельний вхід  

17 -. Вмикач функції ближнього світла  41 – Панель управління навісною системою 

18 – Екран управління автоматичною кліматизацією 42 – Підключення електор. блоку управління 

19 – Радіо      43 – Важіль вибору числа обертів валу відбору 

               потужності  

20 – Права колонка     44 – Вмикач вибору пониженої швидкості руху 

21 – Керування електор. дзеркалами заднього виду 45 – Важіль управління захватного гака  

22 – Панель управління фар робочого освітлення 46 – Попільничка та проблисковий маячок  

23 – Вмикач аварійного проблискового сигналу 

24 – Вмикач робочого та транспортного режимів  

 

 

 



 

 

 

 

Налаштування та обслуговування тракторів   11 

1.2 Елементи управління та інструменти (панель приладів) 

a) функції (панель приладів): 

 

1 – Важіль перетворювача обертового моменту  9 – Педаль гальма  

2 – Сопла для нагріву/охолодження    10 – Холодильний відсік для напоїв 

3 – Комбінований пристрій     11 – Педаль зчеплення  

4 – Екран управління інформаційної системою CLAAS 12 – Багатофункціональний важіль  

                управління  

5 – Керування встановленням рульової колонки           - Індикатор напряму руху  

6 – Багатофункціональний важіль управління            - Освітлення  

- Передні «двірники»              - Звуковий сигнал 

        - Передній склоомивач     13 – Вмикач вентиляції/кондиціонеру 

        - Цифровий індикатор (комбінований пристрій)  14 – Автоматичне гальмо  

7 – Педаль подачі палива 

8 – Вмикач системи запалення  

 

 

 Рисунок 2: Панель приладів трактора CLAAS Axion 850 
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1.3 Комфортне місце водія 

Налаштування місця водія: 

(1) Налаштування в довжину (відстань між рулем та сидінням водія) 

o Пересунути важіль (1), щоб відпустити фіксатор 

o Пересунути сидіння у відповідну позицію 

o Зафіксувати важіль (1) 

(2)  Горизонтальна амортизація:  

 Зменшення і погашення прокольного прискорення під час їзди на тракторі і 

виконанні робіт загалом (> 7 км/год.) 

(3)  Налаштування повороту сидіння  

 Потягти рукоятку (3) вгору, щоб повернути сидіння навколо прокольної вісі 

(4)  Налаштування нахилу спинки сидіння  

(5)  Регульований підголівник  

(6)  Налаштування нахилу підлокітників  

(7)  Налаштування глибини сидіння  

(9)  Налаштування висоти сидіння  

 Повернути рукоятку (9), щоб налаштувати висоту  

(10)  Індикатор налаштування сидіння в залежності від ваги водія  

(11)  Налаштування висоти сидіння (3 положення), потягнути вгору через сидіння 

(12)  Ремінь безпеки  
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Рисунок 3: Елементи та налаштування місця водія  

 

1.4 Кермо 

Налаштування: 

a) налаштування кута нахилу  

 Натиснути на важіль (1) вниз і тримати  

 Поставити руль у бажану позицію  

 Відпустити важіль  

 

 

Рисунок 4: Налаштування кута нахилу руля  



 

 

 

 

Налаштування та обслуговування тракторів   14 

 

б) налаштування висоти руля  

 Натиснути на важіль (1) вгору і тримати 

 Поставити кермо у бажану позицію 

 Відпустити важіль 

 

Рисунок 5: Налаштування висоти руля  

 

1.5 Дзеркала  

Налаштування: 

 Вертикальні та горизонтальні повороти кріплення дзеркал 

 Телескопічна функція (відпустити гвинт (1). 

 

Рисунок 6: Регульоване телескопічне дзеркало на тракторі  

 

1.6 Система обігріву та кондиціонування  

Налаштування та експлуатація  
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a) налаштування обсягу циркуляції повітря  

 Поворотний регулятор (1) має позиції від 0 до 3  

 Чим вище є показник регулятора, тим більше повітря буде подаватися в 

кабіну 

 

б) налаштування температури повітря  

 Активізувати вмикач (4) 

 Праворуч (червона зона): максимальна температура  

 Ліворуч (синя зона): мінімальна температура  

 

в) ізоляція кабіни водія (рециркуляція повітря) 

 Рециркуляція повітря для ізоляції від зовнішнього повітря  

 Активізація кнопкою «REC» (3) 

 Кнопка світиться під час функціонування  

 

г) кондиціонер  

 Активізація кондиціонеру кнопкою «AC» (2) 

 

1 – Налаштування обсягу циркуляції повітря  

2 – Включення кондиціонеру  

3 – Ізоляція кабіни водія (рециркуляція   

      повітря) 

4 – Налаштування температури повітря  

 

 

 

Рисунок 7: Інструменти управління кліматизацією  
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1.7 Система освітлення (фари для вуличного та робочого освітлення)  

Опис: 

 

a) спереду  

1 – Ближнє світло       

2 – Дальнє світло  

3 – Індикатор повороту з миготливим світлом, аварійний проблисковий сигнал, світло   

      стоянки 

4 – Ближнє світло або фари робочого освітлення (в залежності від устаткування та  

      цілі використання) 

5 – Фари робочого освітлення  

 

 

Рисунок 8: Освітлення на тракторі спереду  
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б) ззаду 

 

Рисунок 9: Освітлення на тракторі ззаду  

 

6 – Індикатор повороту з миготливим світлом та аварійний проблисковий сигнал 

7 – Стоп-сигнал та світло стоянки  

8 – Освітлення номерного знаку     

9 – Фари робочого освітлення  

10 – Катафоти       

11 – Проблискові маячки  

12 – Панорамно-телескопічне дзеркало заднього виду  

 

1.8 Світло фар та звуковий сигнал  

Експлуатація: 

 

a) Світло для вуличного руху: 

 Комбінація функцій звукового сигналу, миготливого світла і освітлення в 

одному важелі управління 

 3-ступінчатий поворотний вмикач освітлення 
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Рисунок 10: 3-ступінчатий поворотний вмикач світла на важелі  

 

Символ 1: важіль у позиції «0»  Освітлення вимкнено  

Символ 2: важіль у першій позиції світло стоянки  

Символ 3: важіль у другій позиції Ближнє/дальнє світло  

 

Рисунок 11: Символи освітлення на поворотному вмикачу  

 

Вмикач у пазу 2 та позиції A (спереду)  дальнє світло  

Вмикач у пазу 2 та позиції B (всередині)  ближнє світло 

Вмикач у пазу 2 та позиції C (ззаду)   вмикання повного світла  
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Рисунок 12: Позиції вмикача для дальнього світла  

 

б) Вмикач (1) для перемикання ближнього світла між капотом та кабіною  

 

Рисунок 13: Вмикач фар робочого освітлення  

 

в) Фари робочого освітлення та проблискові маячки  

 

Функція  

 Фари робочого освітлення на кабіні з горизонтальним та вертикальним 

поворотом вручну  
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Рисунок 14: Панель управління фарами робочого освітлення та проблисковими маячками  

 

Експлуатація: 

1 - Натиснути на кнопку «on/off» для активації панелі управління  

2 – Фари робочого освітлення кабіни спереду вгорі  

3 – Фари робочого освітлення капоту спереду  

4 – Бічні фари робочого освітлення на кабіні  

5 -  Не використовується  

6 – Фари робочого освітлення задніх крил 

7 – Фари робочого освітлення кабіни ззаду вгорі  

8 – Проблисковий маячок  

 

Поради: 

 Шляхом прямого натискання на бажаний вмикач фар робочого освітлення 

активується останнє налаштування панелі управління. 

 Шляхом вимикання панелі управління кнопкою «on/off» (1) або переривання 

контакту зберігається налаштування фар.  

 Якщо панель управління не вимикається кнопкою «on/off» (1), а контакт 

переривається, наступає часова затримка протягом 90 секунд, поки будуть 

виключені всі фари робочого освітлення. Під час цієї затримки блимає 

індикатор «on/off» (1). 
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1.9 Багатофункціональний  підлокітник  

Експлуатація: 

 Налаштування багатофункціонального підлокітника за допомогою 

регулятора (1) 

 

Рисунок 15: повздовжнє налаштування багатофункціонального підлокітника  

 

1.10 Двері та стекла  

Експлуатація: 

 Під час їзди та польових робіт стекла, як правило, тримають закритими, щоб 

захистити від пилу чутливі елементи (електроніку, кондиціонер та ін.). 

 Двері відкривати натисненням кнопки тиску  (1). 

 Потягти за рукоятку (2) і відкрити двері. 
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Рисунок 16: Механізм відкривання дверей з рукояткою 

 

Рисунок 17: Механізм відкривання дверей з середини  

 

Бокові стекла (ліворуч/праворуч)  

 

Експлуатація: 

 Відкривання /закривання та замикання за допомогою рукоятки  
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Рисунок 18: Бокове скло  

 

Стекла / Склоомивач 

a) фронтальне скло  

Експлуатація: 

Важіль з 3 позиціями: 

 Позиція A  вимкнено  

 Позиція B  робота «двірників» з інтервалом кожні 10 секунд 

 Позиція C  Постійна робота «двірників»  

 Активація склоомивача за допомогою коліщатка (1) на важелі (2). 

 

 

Рисунок 19: Важіль активації «двірників» та склоомивача 

 

 



 

 

 

 

Налаштування та обслуговування тракторів   24 

б) Заднє скло  

 

Рисунок 20: Заднє скло у відкритій позиції  

 

1.11 Сигналізатори в системі управління  

Опис: 

1 – лічильник числа обертів    14  – не використовується 

2 – індикатор передпускового прогріву  15 – не використовується  

3 – допоміжний індикатор аварійної сигналізації 16 – не використовується  

4 – індикатор коробки передач на панелі управління 17 – індикатор пам’яті числа обертів двигуна  

5 – головний індикатор аварійної сигналізації  

(нон-стоп)      18 – не використовується 

6 – індикатор фар     19 – індикатор ручного гальма  

7 – миготливе світло – трактор   20 – індикатор пониженої передачі  

8 – миготливе світло на причепі 1   21 – індикатор підключеної передньої осі 

9 – миготливе світло на причепі 2   22 – інформаційна система CLAAS 

10 – індикатор заднього валу відбору потужності  23 – індикатор рівня пального  

11 – індикатор переднього валу відбору потужності  24 – температура рідини для охолодження  

                двигуна  

12 – індикатор автоматики валу відбору потужності 25 – індикатор стану зарядки  акумуляторної 

13 – індикатор диференціальної передачі                          батареї 
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Рисунок 21: Панель управління  

 

Індикатор коробки передач на панелі управління: 

1- Індикатор загальної кількості годин  

2- Індикатор часткової кількості годи 

3- Включення заднього валу відбору потужності  

4- Включення переднього валу відбору потужності (опція) 

5- Число обертів двигуна (об./хв.) 

6- Передача для руху вперед  

7- Реверсування в нейтральній позиції  

8- Передача для руху зворотнім ходом 

9- Включена передача / автоматичне гальмо / нейтральна передача  

10-  Швидкість руху трактора  

11-  Обране число обертів валу відбору потужності  

12-  Показники обраної інформації (без символу) 
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Рисунок 22: Індикатор коробки передач на панелі управління  

 

Експлуатація: 

 При вмиканні запалення включається дисплей коробки передач  

 Відображення робочих годин  

 Шляхом багаторазового натискання на важіль (A) відображається наступна 

інформація: 

o Індикатор загальної кількості годин (2) 

o Індикатор часткової кількості годин (3) 

o Число обертів заднього валу відбору потужності (об./хв.) (4) 

o Число обертів переднього валу відбору потужності (5) 

o Число обертів двигуна (n/хв.) (6) 

o Показники обраної  функції (7) 

 

 Обнуління лічильника  часткової кількості годин: 

o Обрати режим обліку часткової кількості годин  

o Натиснути на важіль (A) і тримати 2 секунди, обнуління відбувається 

автоматично.  

 

 Налаштування часу на дисплеї  

o Натиснути на важіль (A) і прогортати всі символи у верхній зоні дисплею  

o Час почне миготіти, коли вже не будуть відображатися символи. 
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o Натиснути на важіль (A) і тримати мінімум 4 секунди (миготітиме 

показник годин) 

o Активізувати важіль (A) для встановлення годин 

o Натиснути на важіль (A) і тримати мінімум 4 секунди (миготітиме 

показник хвилин) 

o Активізувати важіль (A) для встановлення хвилин 

o Натиснути на важіль (A) і тримати мінімум 4 секунди для підтвердження і 

виходу з налаштування. 

 

 

Рисунок 23: Важіль управління дисплеєм коробки передач  

 

1.12 Індикатор інформаційної системи  

Функція:  

 Дисплей 1 відображає час, символи, несправності та інформацію  

 Інформація для водія щодо важливих показників стану механізмів 

 Конфігурація налаштування 

 Відображення інших функцій: 

o коробка передач  

o гідравліка  

o робочі механізми  

o споживання  

o обслуговування  
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o налаштування дисплея. 

 

 

Рисунок 24: Елементи індикації CIS на дисплеї  

 

Елементи системи інформації CLAAS (CIS): 

 інформація для водія щодо важливих показників стану механізмів 

 конфігурація налаштування  

 

1 – Дисплей    2 – кнопка ESC (Escape) 

2 – Поворотний вмикач  4 – Багатофункціональний важіль управління  
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Рисунок 25: Елементи управління інформаційної системи CLAAS (CIS) 

 

Експлуатація: 

 вибір / налаштування та навігація шляхом обертання обертового 

вмикача (2) ліворуч чи праворуч. 

 підтвердження вибору шляхом натискання на обертовий вмикач (2). 

 Припинення кнопкою ESC (3) 

 

Порада: щодо навігації або структури меню див. інструкцію з експлуатації! 

 

Індикатори: 

1 – головний індикатор аварійної сигналізації 2 – індикація символів аварійної ситуації  

3 – допоміжний індикатор аварійної ситуації 4 – температура рідини для охолодження 

              двигуна  

5 – індикатор стану зарядки акумулятора  6 – індикатор ручного гальма  

7 – індикатор попередження рівня пального 8 – індикатор передпускового прогріву 
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Рисунок 26: Елементи індикації CIS 

 

Експлуатація: 

 При вмиканні запалення включається дисплей коробки передач (1) 

 Дисплей відображає робочі години 

 Шляхом багаторазового натискання на багатофункціональний важіль (A) 

відображається наступна інформація: 

o 2 – індикатор загальної кількості годин  

o 3 – індикатор часткової кількості годин 

o 4 – число обертів заднього валу відбору потужності (об./хв.) 

o 5 – число обертів переднього валу відбору потужності (об./хв.) 

o 6 – число обертів двигуна (об./хв.) 

o 7 – коефіцієнт пробуксовування (в залежності від комплектації) 

 

Рисунок 27: Символи дисплея коробки передач  
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Огляд основних індикаторів аварійної сигналізації: 

 

Контрольна лампочка «стоп» 

(1) 

Стоп Температура рідини для 

охолодження двигуна (4) 

 

При блиманні контрольної лампочки 

«стоп» разом із контрольними 

лампочками (4, 5, 6) або із 

символами, які з’являються на 

індикаторі (2), одночасно лунає 

сигнал, щоб відобразити важкі 

поміхи. У цьому випадку Ви повинні 

НЕГАЙНО ЗУПИНИТИСЯ, 

враховуючи умови руху та 

експлуатації.  

 Якщо стрілка температури рідини 

для охолодження двигуна 

знаходиться в червоній зоні, 

горить контрольна лампочка 

«стоп», то слід негайно зупинити 

двигун. Це означає, що наступає 

перегрів, і слід перевірити наступні 

пункти: 

- радіаторна решітка та 
радіатор: почистити, і 

видалити засмічення (пил, 

залишки рослин та ін.); 

- ремінь рідинного насосу: 
пересвідчитися, що ремінь 

не ослаблений і не 

пошкоджений; 

- рівень рідини для 
охолодження в радіаторі. 

Додаткова інформація до цих робіт 

міститься в главі L. 

Якщо продовжується перегрів, 

зверніться до сервісної майстерні 

CLAAS. 

    

 

Контрольна лампочка «тиск 

масла в двигуні» 

 Рівень гальмівної рідини (2)*  

Якщо на дисплеї з’являється символ 

(2) «негайно зупинитися», 

заглушити двигун і перевірити 

рівень масла. Якщо рівень масла є 

занизьким (нижче позначки «min», 

то додати масла. Якщо, не 

зважаючи на достатній рівень 

оливи, індикатор продовжує 

світитися. 

     

 Якщо рівень гальмівної рідини є 

занадто низьким, світиться 

індикатор.  

 

(*) у залежності від опції та моделі     
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Низький тиск масла в 

гідравлічній системі (2) 

 

 Тиск у гальмівній системі (2)*  

Поява цього індикатору під час 

експлуатації показує недостатній 

тиск регулювання тиск змащення 

задньої осі. Зверніться  

 

 

 

 

 

 

 

 Цей індикатор світиться постійно, 

якщо акумуляторний робочий тиск 

є невідповідним. Негайно 

зупиніться і зверніться до сервісної 

майстерні CLAAS. 

Порада: цей індикатор може 

блимати після запуску двигуна, 

допоки акумулятор не буде 

підкачаний до робочого тиску 

(максимум 1 хв.), або якщо 

акумуляторний робочий тиск є 

зависоким. У цьому разі зверніться 

до сервісної майстерні CLAAS. 

 

 

(*) у залежності від опції та моделі  

 

   

Температура масла в коробці 

передач (2) 

 Контрольна лампочка «ручне 

гальмо» (6) 

 

Цей символ з’являється, якщо 

температура оливи в коробці 

передач та гідравлічній системі є 

зависокою. Слід перевірити, чи є 

чистим масляний радіатор спереду в 

тракторі, в разі необхідності 

почистити. Знову запустити двигун, 

і якщо індикатор знову почне 

світитися (за умови чистого  

масляного радіатора), негайно 

заглушити двигун. Зверніться до 

сервісної майстерні CLAAS. 

 

 Якщо горить ця контрольна 

лампочка, то ручне гальмо 

активоване. Якщо важіль 

реверсивного механізму стоїть на 

позиції «вперед» чи «назад» і 

одночасно активовану ручне 

гальмо, пролунає 

попереджувальний сигнал.  

 

Тиск в гальмівній системі 

причепа (2)  

 Контрольна лампочка «стан 

зарядки акумулятора» (5) 

 

Цей символ з’являється, коли тиск у 

пневматичній гальмівній системі 

причепа або CUNA є недостатнім (у 

залежності від комплектації).  

 Коли світиться індикатор зарядки 

акумулятора, слід перевірити стан і 

натягування ременя генератора. 

Якщо стан ременя задовільний, то 
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можуть бути несправними 

генератор чи регулятор. Віддайте 

ці вузли на перевірку в сервісну 

майстерню CLAAS. 

Розпізнавання води в 

паливному фільтрі (2) 

   

Якщо з’являється цей символ, слід 

перевірити, чи не знаходиться в 

паливному фільтрі вода. 

Інформацію, як видалити воду з 

паливного фільтру, Ви знайдете у 

главі L. Якщо символ продовжує 

з’являтися на панелі приладів і 

після видалення води з паливного 

фільтру, зверніться до 

авторизованої сервісної майстерні 

CLAAS. 

   

 

Огляд допоміжних індикаторів аварійної сигналізації 

 

Допоміжна лампочка аварійної 

сигналізації (3) 

 Засмічення повітряного 

фільтру двигуна (2) 

 

Миготіння цієї контрольної 

лампочки з одночасною появою 

символів на дисплеї (2) показує на 

помилку.  

 

 

 Якщо з’являється цей символ, слід 

почистити вставку основного 

фільтру або замінити її, якщо 

завершився строк її експлуатації. 

Детальну інформацію щодо 

проведення цих робіт Ви знайдете 

в главі L. 

 

Індикатор засмічення 

гідравлічної системи (2) 

   

Якщо цей символ з’являється під 

час роботи, то це вказує на те, що 

одна із вставок фільтрів гідравлічної 

системи засмічена. Може йтися про 

засмічення головки всмоктування 

або фільтра гідравлічного тиску. 

Заміна елементів фільтрів див. 

главу L.  

Важливо: цей символ може 

з’являтися, якщо трактор 
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запускається за низької 

температури (висока в’язкість). 

Через декілька хвилин контрольна 

лампочка має знову погаснути. 

Якщо цього не відбулося, провести 

вище описану процедуру.  

 

Інші види аварійної сигналізації 

 

Контрольна лампочка 

«попередній прогрів» (8) 

 Контрольна лампочка «рівень 

пального» (7) 

 

Автоматична контрольна лампочка 

попереднього прогріву горить при 

кожному запуску двигуна і гасне 

після прогріву. Ця контрольна 

лампочка залежить від температури 

середовища. 

 Якщо починає горіти червона 

контрольна лампочка на індикаторі 

рівня пального, то це вказує на те, 

що обсяг пального в баку 

становить менше  40 літрів. 

 

 

 

2 ЗАПУСК ТРАКТОРА  

2.1 Підготовка до запуску 

 Встановити реверсування в позицію холостого ходу. 

 Нейтральна позиція механізмів додаткового управління (перевірити 1-4). 

 Деактивувати задній вал відбору потужності за допомогою вмикача (5). 

 Деактивувати передній вал відбору потужності за допомогою вмикача (6).  

 

2.2 Запуск 

Робочі кроки: 

 Встановити ключ-стартер в позицію і повернути. 

 Проводиться автоматичний тест.  

 Контрольні лампочки (3) і (5) коротко загоряються і гаснуть. 

 Контрольна лампочка (3) гасне через декілька секунд.  

 На дисплеї по черзі з’являються символи (6) і (7). 
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 На дисплеї (4) може, крім того, загоратися контрольна лампочка гальмівної 

рідини (8). 

 

 

Рисунок 28: Ключ запалення і замок запалення  

 

Позиція «паркування» (в позиції 

«стоп» натиснути на ключі, щоб 

змінити на (P). 

Контакт перервано / двигун вимкнуто 

Контакт встановлено (автоматичний 

тест відображення комбі-

інструментів, автоматичний 

попередній прогрів).  

Запуск 

 

 

Рисунок 29: Індикація процесу запуску  
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 Якщо необхідний попередній прогрів, загоряється контрольна лампочка 

«попередній прогрів» (1). 

 Після того, як контрольна лампочка погасне, поставити ключ в стартову 

позицію. 

 Якщо гаснуть не всі контрольні лампочки, провести пошук помилок 

(несправностей).  

 

2.3 Елементи акселерації  

a) педаль ножного газу (1) 

 

 

Рисунок 30: Педаль ножного газу (1) 

 

б) важіль ручного газу (1) 

 Натискання важелю ручного газу (1) наперед (+) збільшує число обертів. 

 Якщо потягнути ручний важіль гагу (1) назад (-), кількість обертів зменшиться 

 Використовується під час польових робіт для забезпечення постійного числа 

обертів.  

 Використання для руху по вулицях не дозволяється. 
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Рисунок 31: Курсор важелю ручного газу 

 

в) запам’ятовування числа обертів двигуна  

Функція: 

 Роботи з постійним, попередньо установленим числом обертів. 

 Дві кнопки для запам’ятовування числа обертів двигуна знаходяться в 

підлокітнику. 

 Пам'ять числа обертів двигуна 1 (A) 

 Пам'ять числа обертів двигуна 2 (B) 

 

Експлуатація: 

 Активувати кнопку пам’яті числа обертів двигуна (А) або (В). 

 Загориться контрольна лампочка (1) на дисплеї. 

 Світиться кнопка пам’яті числа обертів у підлокітнику. 

 

Рисунок 32: Кнопки для запам’ятовування числа обертів  
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Налаштування через елементи управління на підлокітнику  

 Використання кнопок налаштування на підлокітнику  

 Пам'ять числа обертів двигуна повинна бути активована  

 Налаштування числа обертів двигуна за допомогою регулятора + (1) та – (2) 

 Налаштування відбувається з кроком у 10 об./хв. 

 

 

Рисунок 33: Елементи управління для запам’ятовування числа обертів двигуна  

 

Безпосереднє налаштування пам’яті числа обертів двигуна  

 Активація педалі газу чи важеля ручного газу для досягнення бажаного числа 

обертів. 

 Натиснути кнопку пам’яті (3) або (4)  і тримати мінімум 2 секунди, щоб 

запам’ятати показник. 

 Запам’ятовування буде підтверджене звуковим сигналом. 

 

2.4 Рух трактору  

a) обкатка трактора: 

 Перші 100 годин є важливими для майбутньої роботи двигуна. 

 Уникати робіт з низьким навантаженням чи тривалим холостим ходом. 

 Уникати перевантаження. 

 Звертати особливу увагу на рівень заповнення і температуру двигуна. 
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б) оптимальна робоча температура: 

 Двигун було розроблено для роботи з максимальним числом обертів. 

 Максимальна експлуатація тільки після досягнення робочої температури. 

 Час прогріву прибл. 10 хвилин на середніх обертах (1 200 об./хв.). 

 Якщо індикатор температури знаходиться в червоній зоні, припинити роботу.  

 

в) робоче число обертів: 

 Холостий хід не є ідеальним числом обертів двигуна. 

 Вимкнення двигуна в разі простою трактора. 

 Трактор у простої не експлуатувати з максимальним числом обертів холостого 

ходу (особливо в холод). 

 

г) роботи з частковим навантаженням: 

 Під час роботи з повним газом число обертів знаходиться в зоні понад 

максимальну потужність і практично не змінюється (трактор їде з недостатнім 

навантаженням). 

 В режимі відбору потужності під час часткового навантаження може 

використовуватися еко-режим.  

 Адаптація числа обертів двигуна до нормативного числа обертів екологічного 

режиму валу відбору потужності. 

 

д) роботи з повним навантаженням: 

 Обрати відповідну передачу (в залежності від причіпного механізму та режиму 

роботи). 

 Поставити важіль газу на повний газ. 

 Число обертів двигуна відповідає приблизно числу обертів за максимальної 

потужності. 

 Якщо спротив руху зменшується, збільшується число обертів (між повною 

потужністю і максимальним числом обертів холостого ходу). 
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 Якщо спротив руху збільшується, двигун витримує перевантаження до 

максимального числа обертів. 

 Збільшення числа обертів урівноважується коробкою передач включенням 

пониженої передачі. 

 Робоча швидкість збільшується. 

 

 

Рисунок 34: Крива двигуна Axion 850 

 

3 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

3.1 Технічна інформація 

Коробка передач CLAAS HEXASHIFT 

 Реверсування з навантаженням без активації зчеплення. 

 6 передач, які переключаються під навантаженням. 
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 Груповий блок із 4 роботизованих груп. 

 24 передачі вперед / 24 передачі назад. 

 40 км/год. – швидкість для руху вперед. 

  

Рисунок 35: Коробка передач CLAAS HEXASHIFT 

 

3.2 Дисплей коробки передач 

1 – коробка передач в нейтральній   2 – передача включена 

       позиції        

3 – обмеження передач    4 – реверсування  

5 – режим HEXACTIV    6 – режим «стартова передача   

             HEXACTIV» 

7 – рух у робочому режимі   8 – рух у транспортному режимі  

9 – передача для руху назад   10 – холостий хід (з вимкненим  

                зчепленням) 

11 – передача для руху вперед   12 – функціональна несправність (код 

                помилки) 

13 – програмований перехід на передачу заднім ходом 

14 – програмований перехід на передачу для руху вперед  
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Рисунок 36: Індикація коробки передач  

 

3.3 Панель приладів  

1 – Швидкість руху трактора  4 – Холостий хід, реверсивна передача 

2 – Передача включена або коробка  

      передач на холостому ходу  5 – Передача для руху назад  

3 – Передача для руху вперед  6 – Індикатор інформаційної системи CLAAS  

 

 

Рисунок 37: Індикатори на панелі пристроїв 
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Інформація: 

 На дисплеї інформаційної системи CLAAS (6) під час несправностей 

з’являються відповідні попередження. 

 Параметри певних функцій коробки передач можуть бути призупинені. 

 

3.4 Зчеплення  

Використання педалі зчеплення: 

  Вмикати зчеплення у випадках важкої тягової роботи. 

  Вмикати зчеплення у випадках маневрів з коротким часом реакції (вуличний 

рух) . 

  Точна підводка трактора до причіпних механізмів. 

  Управління причепами зворотнім ходом. 

  Зчеплення, по можливості, менше наражати на тертя (висока 

зношуваність). 

 

 

Рисунок 38: Педаль зчеплення  

 
 
3.5 Зміна напряму руху (реверсування) 

Функції: 

 Нейтральне положення для запуску трактора. 

 Зміна напряму руху трактора. 

 Вмикання з навантаженням без активування зчеплення. 
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 У випадку високої швидкості приймається зміна, але зміна напрямку руху 

виконується лише за швидкості < 10 км/год. 

 Реверсування в нейтральному положенні не має ефекту гальмування. 

 

Експлуатація: 

 Важіль реверсування (1) для нейтрального положення встановити в 

позицію B. 

 Вимкнути зчеплення за допомогою підняття важеля реверсування (позиція 

D). 

 Важіль у позиції А для руху вперед. 

 Важіль у позиції  для руху зворотнім ходом. 

 Якщо важіль у позиції А чи С потягти вгору (позиція D), зчеплення коробки 

передач вимикається. 

 

 

Рисунок 39: Реверсування під навантаженням (Reverse-Shift) 

 

A – Передача для руху вперед   B – Холостий хід реверсування 

C – Передача для руху зворотнім ходом  
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Рисунок 40: Індикація напрямку руху. 

 

3.5.1 Холостий хід реверсування  

Експлуатація: 

  Важіль реверсування (1) для нейтрального положення встановити в 

позицію В. 

 

 

Рисунок 41: Важіль реверсування  
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Рисунок 42: Індикація нейтрального положення N (1) на дисплеї 

 

Інформація: 

 Якщо важіль реверсування із включеним двигуном знаходиться в нейтральній 

позиції понад 2 хвилини, коробка передач переходить в холостий хід. 

 

Система безпеки – місце водія  

Функції:  

 Система безпеки під сидінням водія (датчик присутності) 

 Мінімальна вага (> 30 кг) для активації  

 Будь-які функції за відсутності водія блокуються  

 Якщо «N» блимає на дисплеї (1), це означає, що водій не знаходиться на 

своєму місці, або датчик присутності в сидінні несправний 

 Одночасно блимає символ «N» (1) на панелі пристроїв. 
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Рисунок 43: Індикація датчика присутності на дисплеї  

 

Порада:  

 У випадку виходу з ладу датчика присутності педаль зчеплення (2) має 

незмінну перевагу. 

 

3.5.2 Коробка передач у нейтральному положенні  

Функції: 

 «N» відображається на дисплеї (1) 

 Роботизовані передачі вимкнені  

 Одночасно з’являється символ «N» (1) на панелі приладів  
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Рисунок 44: Індикація коробки передач у нейтральній позиції  

 

Експлуатація: 

 

a) активація холостого ходу  

 Положення холостого ходу коробки передач досягається шляхом натискання 

кнопки вмикання (1), якщо одночасно 

o важіль реверсування в нейтральному положенні  

o водій на своєму місці  

o двигун працює. 

 Індикатор (1) світиться. 
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Рисунок 45: Кнопка вмикання для активації / деактивації положення холостого ходу коробки 

передач  

 

б) деактивація положення холостого ходу коробки передач  

 Водій знаходиться на своєму місці і натискає на педаль зчеплення, або 

 Водій знаходиться на своєму місці і натискає на кнопку вмикання (1). 

 

3.5.3 Захист механічних деталей  

Функція:  

 Комп’ютер коробки передач контролює належне функціонування перемикання 

передач  

 У залежності від складності дефекту коробка передач може увімкнути холостий 

хід 

 У випадку індикації дефекту заглушити двигун на > 20 секунд і знову запустити 

 Якщо відбувається індикація дефекту й надалі, записати код помилки, якій 

відображається на дисплеї, і звернутися до сервісної майстерні CLAAS 

 Індикація 3-значного коду помилки на дисплеї інформаційної системи CLAAS 

(CIS) (1) на панелі пристроїв. 
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Рисунок 46: Індикація 3-значного коду помилки на дисплеї коробки передач  

 

3.6 Можливості вмикання швидкостей 

Індикація коробки передач на дисплеї: 

1 – Швидкість руху трактору   4 – Реверсування в нейтральному  

              положенні  

2 – Передача включена або коробка  

       передач на холостому ходу  5 – Передача для руху зворотним ходом 

3 – Передача для руху вперед   6 – Індикація включеної пониженої  

             передачі  

 

Рисунок 47: Індикація коробки передач на дисплеї  
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Функції: 

Групи включення, рівні передач і зони швидкостей  

 

Рисунок 48: Передачі в основній робочі зоні  

 

3.7 Транспортний і робочий режими  

a) транспортний режим  

Функції: 

 Використання тільки для робіт з транспортування.  

 Усі передачі можуть вмикатися одна за одною.  

 Важкі роботи в транспортному режимі призводять до пошкодження коробки 

передач. 

 У випадку зміни групи передач в коробці передач відбувається 

переривання навантаження. 
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Рисунок 49: Символ транспортного режиму  

 

Експлуатація: 

 Перемикач (2) встановити на символ «транспорт» 

 

 

Рисунок 50: Перемикач транспортного та робочого режимів  

 

 Зміна 6 передач натисканням важеля DRIVESTICK в позиції А (наступна за 

рівнем передача вгору) або в позиції В (наступна за рівнем передача вниз). 

 Зміна групи передач натисканням важеля DRIVESTICK в позиції А або В 

при відповідній включеній передачі (напр., B6  C1 або D1  C6). 

 Зміна групи передач незалежно від включеної передачі натисканням 

важеля DRIVESTICK в позиції С або D (через точку натискання Е). 
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 Якщо важіль DRIVESTICK утримується в позиції А чи В, зміна передачі 

відбувається кожні 1,4 секунди. 

 

 

Рисунок 51: Позиції вмикання важеля DRIVESTICK  

 

б) робочий режим  

Функція: 

 Режим для робіт з високою тяговою силою. 

 Вмикач блокує автоматичну зміну груп передач. 

 Коробка передач залишається в попередньо обраній групі. 

 

Експлуатація: 

 Активація робочого режиму через вмикач (2). 

 

Рисунок 52: Вмикач активації робочого режиму  
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 Зміна передач в межах групи на важелі DRIVESTICK шляхом натискання в 

позиції (А) «перемикання передач угору») або (В) «перемикання передач 

вниз». 

 Зміна групи передач натисканням важеля DRIVESTICK через точку тиску 

(високий спротив) в напрямку «С» або «D». 

 Активація відображається на дисплеї коробки передач. 

 

 

Рисунок 53: Зміна передач / груп передач за допомогою важеля DRIVESTICK 

 

Рисунок 54: Індикація коробки передач в робочому режимі  

 

3.8 Автоматична зміна передач  

3.8.1 SKIPT SHIFT 

Функція: 

 Зміна передач відбувається кожні 2 секунди. 
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 При зміні групи передач автоматично обирається найбільш придатна 

передача.  

 При натисканні (> 2 секунд) важеля DRIVESTICK з групи + (A) або групи       

- (B) відбувається стрибок через відповідно одну передачу POWERSHIFT. 

 Зміна групи передач відбувається вручну за допомогою DRIVESTICK в 

режимі експлуатації. 

 

 

Рисунок 55: Активація важеля SKIP SHIFT 

 

3.8.2 Поєднання швидкостей (Speed Matching) 

Функція: 

 Комп’ютер коробки передач обирає в залежності від числа обертів двигуна 

найбільш придатну передачу. 

 Функція активується для передач (D1) по (D6) в робочому чи транспортному 

режимі.  

 

Експлуатація: 

 Активація поєднання швидкостей (Speed Matching) відбувається, 

натиснувши на педаль зчеплення, або потягнувши назад важеля 

реверсування (1). 
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3.8.3 Стартова передача  

Функція: 

 Запам’ятовування передачі, яка повинна вмикатися при запуску двигуна. 

 Якщо двигун вимкнутий на < 20 секунд, то тоді вмикається передача, яка 

вмикалася останньою при запуску. 

 Якщо передача є вищою ніж D1, то тоді автоматично увімкнуто D1. 

 Якщо двигун вимкнутий довше ніж на 20 секунд, увімкнуто попередньо 

запрограмовану передачу. 

 Попередньо запрограмована стартова передача від виробника С1. 

 

3.8.4 HEXACTIV 

Функція: 

 Автоматизоване вмикання передач залежить від числа обертів двигуна. 

 Коробка передач вмикає передачі в залежності від прискорення. 

 У транспортному режимі всі передачі від А1 до D6 переключаються вгору 

чи вниз автоматично. 

 У робочому режимі всі передачі в межах однієї групи переключаються вгору 

чи вниз автоматично (зміна групи передач через DRIVESTICK). 

 

Експлуатація: 

 Використання показників при включенні передач вгору чи вниз може 

встановлюватися через панель приладів. 

 Активація автоматики HEXACTIV відбувається через вмикач (1). 

 При активації автоматики HEXACTIV світиться символ (2) на дисплеї 

коробки передач та контрольна лампочка (1). 
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Рисунок 56: Режим HEXACTIV 

 

Інформація:  

 Незалежно від обраного режиму (робочий/транспортний) автоматика 

HEXACTIV залишається неактивною, допоки число обертів двигуна становить 

менше 1200 об./хв. 

 

3.8.5 Вибір числа обертів двигуна для автоматики HEXACTIV 

Функція: 

 Адаптація автоматизованих процесів вмикання передач до робочих умов. 

 

Експлуатація: 

 Оберіть у меню «коробка передач» (1) за допомогою поворотного вмикача  

 під-меню «налаштування HEXACTIV» (2). 
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 Можливі декілька режимів  

o Автоматичний режим (3): атоматичне премикання в залежності від 

числа обертів двигуна. 

o Ручний режим (4): перемикання при обранні числа обертів двигуна. 

o Режим валу відбору потужності (5): автоматична зміна передачі, так 

щоб число обертів двигуна відповідало числу обертів найбільшої 

потужності. 

 Активація вибору шляхом натискання вниз на поворотний вмикач  

 Нове налаштування HEXACTIV активоване. 

 За допомогою кнопки Escape (ESC) повернутися до попереднього меню. 

 

 

Рисунок 57: Індикація на дисплеї коробки передач у режимі HEXASHIFT 

 

Інформація:  

 У ручному режимі зміна передач відбувається при обранні числа обертів 

двигуна між 1400 до 2200тоб./хв.  
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3.9 Керування зміною передач  

Функція: 

 Комп’ютер коробки передач відповідає за захист і адаптацію коробки 

передач до числа обертів двигуна при перемиканні передач і груп передач. 

 Захист від занадто високих обертів (> 2820 об./хв.) під час перемикання 

передач униз. 

 Захист від занадто низьких обертів (< 1200 об./хв.) під час перемикання 

передач угору. 

 Захист від занадто низьких обертів під час перемикання передач вгору, 

якщо число обертів двигуна становить менше 85% від заданого числа 

обертів.  

 При швидкості > 4 км/год. блокується зміна в групі А. 

 У робочому та транспортному режимі комп’ютер коробки передач 

автоматично обирає при зміні групи найбільш придатну передачу. 

 За температури масла від - 5° стартовою передачею є С4. Може 

відбуватися зміна тільки на А4 і В4. Рівні навантаження і передача D4 

заблоковані.  

  

Індикація коробки передач: 

Функція:  

 Якщо була ввімкнута передача, на дисплеї (1) відображається реверсивна 

передача і передача протилежного напрямку.  

 

Рисунок 58: Індикація коробки передач 
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Інформація:  

 На прикладі вище відображається В3 як передача для руху вперед, В3 як 

передача для руху назад і С1 як реверсивна передача. 

 

3.10 Повний привод і блокування  диференціалу  

 

3.10.1  Повний привід (підключення передньої осі) 

Базова функція: 

 При виключенні трактора і при включенні ручного гальма автоматично 

вмикається привід передньої осі. 

 Після запуску двигуна активується запрограмоване налаштування. 

 При натисненні обох педалей гальма активується передня вісь (краще 

гальмівний ефект). 

 

a) автоматичний режим  

Функція: 

 Підтримка водія за допомогою автоматичних функцій. 

 Захист системи від хибної експлуатації. 

 

Експлуатація  

Вмикання та вимикання приводу передньої осі за допомогою вмикача (1) 

 

Рисунок 59: Вмикач для підключення приводу передньої осі (повний привід) 
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Інформація: 

 Індикація приводу передньої осі на контрольній лампочці (1) на дисплеї на 

панелі приладів. 

 При швидкості менше 14 км/год. привід вмикається автоматично. 

 При швидкості понад 14 км/год. привід автоматично вимикається.  

 

 

Рисунок 60: Індикація на дисплеї підключення приводу передньої осі 

 

б) постійний режим  

Функція: 

 Привід передньої осі включено постійно. 

 

Експлуатація: 

Активація приводу передньої осі: 

 Вмикач (1) активувати на швидкості понад 14 км/год. 

 Вмикач (1) натискати 2 секунди на швидкості < 14 км/год. 

 При активації на панелі приладів горить контрольна лампочка (1). 

 Вимкнення приводу передньої осі шляхом натискання вмикача (1). 

 

3.10.2 Блокування диференціалу  

a) автоматичний режим  
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Функція: 

 Запобігає пробуксовуванню  коліс на слизькому ґрунті. 

 При включенні заднього блоку диференціалу вмикається привод передньої 

осі. 

 При вимиканні блоку диференціалу привід передньої осі залишається 

включеним. 

 Диференціал передньої осі блокується автоматично. 

 

Експлуатація  

 При запуску трактора блок диференціалу завжди виключений. 

 Активація кнопкою (1) 

 Не включати, якщо колесо пробуксовує при високому числі обертів. 

 Блок диференціалу може використовуватися тільки при русі прямо. 

 Перед зміною напрямку руху (напр., на дорогах, повороти) блок 

диференціалу треба вимкнути. 

 

 

Рисунок 61: Вмикач активації диференціалу  

  

Індикація на панелі приладів при активованому блоці диференціалу 

 Передня вісь включена, якщо світяться індикатори (2) і (3) . 

 При натисканні на вмикач (1) гасне контрольна лампочка (3). 

 Передня вісь залишається й надалі включеною (контрольна лампочка 2 

продовжує горіти). 
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Рисунок 62: Індикатори блоку диференціалу на дисплеї 

 

Запам’ятай! 

В автоматичному режимі блок диференціалу вимикається: 

 якщо навісна система знаходиться в режимі виїмки  

 у залежності від швидкості руху та куту повороту передньої осі: 

o при швидкості руху від 0 до 10 км/год.: блок диференціалу 

активується до кута повороту 15°. При більших кутах блок тимчасово 

виключається. 

o При швидкості руху від 10 до 14 км/год.: блок диференціалу 

активується до кута повороту 5°. При більших кутах блок тимчасово 

виключається. 

Інформація: 

 Блок диференціалу знову включається, як тільки зникають ці умови. 

 

б) постійний режим  

Експлуатація: 

 При швидкості руху менше 14 км/год. тримати натиснутим вмикач (1) 

понад 2 секунди. 

 Індикатор (2) на дисплеї світиться. 
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 Тільки натисканням на обидві педалі гальма або на вмикач (1) може бути 

остаточно виключений задній блок диференціала.  

 Блок диференціалу виключений при швидкості > 14 км/год. 

 Натисканням на одну з педалей гальма блок диференціалу виключається 

остаточно (крім випадків активації виключення через підйомник).  
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4 ГІДРАВЛІКА  

4.1 Технічні дані  

 Відкрита система циркуляції 110 л/хв. 

 Основний гідронасос забезпечує роботу додаткових гідравлічних вентилів 

і задньої начіпної системи. 

 

4.2 Електронна задня навісна система  

Функції 

 Максимальна вантажопідйомність на нижніх балансувальних кулях 9 544 

кг. 

 Максимальна вантажопідйомність на всю висоту 6 429 кг. 

Налаштування та експлуатація  

a) експлуатація зсередини (з кабіни) 

1 – Вмикач вибору режиму (стоп / підняти / опустити) 

2 – Коліщатко для налаштування позиції / робочої глибини  

3 – Кнопка для установки верхньої позиції 

4 – Кнопка для установки швидкості опускання  

5 – Кнопка установки для налаштування меж регулювання 

пробуксовування 

6 – Вмикач для налаштування чутливості контролю навантаження  / 

позиції  

7 – Кнопка активації та індикація активного регулювання 

пробуксовування 

8 – Кнопка замикання транспортного режиму  

9 – Кнопка активації та індикація режиму транспортної амортизації  

10 – Індикація режимів начіпної системи (стоп / підняти / опустити) 

11 – Контрольні лампочки руху начіпної системи (підняти / опустити) 

12 – Контрольні лампочки для індикації «єдність забезпечено» і 

повідомлення несправностей  
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Рисунок 63: Елементи управління задньою начіпною системою зсередини (з кабіни)  

 

б) експлуатація ззовні (на крилі трактора) 

 Підняття задньої начіпної системи кнопкою (1) 

 Опускання задньої навісної начіпної системи кнопкою (2) 

 

 

Рисунок 64: Управління задньою начіпною системою ззовні  на крилі трактора  
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Захист механічних деталей  

Функція: 

 Комп’ютери постійно контролюють роботу системи. 

 У випадку несправності відображається код помилки. 

 Комп’ютери можуть включати режим аварійної експлуатації в залежності 

від розміру несправності. 

 У разі несправностей (помилок) двигун заглушити на > 20 секунд. 

 Після повторного запуску двигуна індикатор помилки має зникнути. 

 Якщо індикація помилки продовжується, слід звернутися до сервісної 

майстерні CLAAS. 

 

Експлуатація: 

a) контрольна лампочка небезпеки 

 У разі несправності починає горіти контрольна лампочка небезпеки (1).  

 

 

Рисунок 65: Символ контрольної лампочки небезпеки  

 

б) безпека в транспортному режимі  

Функція: 

 У робочому режимі навісна система завжди залишається у верхній 

позиції. 

 Електронне управління запобігає рухам навісної системи під час їзди по 

дорозі. 
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 Індикатор небезпеки (1) світиться. 

 

 

Рисунок 66: Символ небезпеки в транспортному режимі (2) 

 

Експлуатація: 

 Активація позиції «транспорт» 

 Натискання на кнопку (3) піднімає задню начіпну систему  

 Натискання на кнопку «замикання» (2) 

 Індикатори небезпеки (1) і (2) світяться при активації 

 Деактивувати індикатори небезпеки транспортного режиму натисканням 

кнопки (2) 

 По завершенні активувати підготовку до роботи задньої начіпної системи. 

 

 

Рисунок 67: Кнопка підняття начіпної системи на підлокітнику  
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a) підготовка начіпної системи до роботи 

 При загорянні індикатора небезпеки (1) 

 Натиснути кнопку опускання (3) див. рис. 6. 

 Шукати правильну позицію за допомогою коліщатка встановлення позиції 

(2), поки не згасне індикатор небезпеки.  

 Начіпна система готова до роботи. 

 

 

Рисунок 68: Елементи управління електронним регулюванням начіпної системи  

 

Інформація:  

 Як тільки позиційне коліщатко  встане в позицію начіпної системи, зреагують 

важелі начіпної системи. 

 

б) режими 

Підняти (1) 

 Підйомник іде в напрямку верхньої позиції 

 Верхня позиція (= висота підйому) встановлюється через вмикач 

налаштування  

 Коротке натискання кнопки (1) веде начіпну систему до верхньої 

позиції. 

 

 



 

 

 

 

Налаштування та обслуговування тракторів   70 

Стоп (2) 

 Начіпна система зупиняється в русі підйому 

 Начіпна система залишається в актуальній позиції 

 

Опустити (3) 

 Опускання важелів начіпної системи в попередньо обрану позицію 

для начіпного робочого механізму  

 

Швидке налаштування глибини (3) 

 Робочий механізм швидше проникає в ґрунт 

 Довге натискання кнопки (3) «опустити» активує функцію 

 

 

Рисунок 69: Позиції коліщатка налаштування задньої начіпної системи  

 

Контроль позиції 

 Натиснути кнопку (3) «опустити» 

 Повернути коліщатко з позиціями (1) в зону 1 – 9 

 Позиція (F): плаваюче положення важелів начіпної системи  

 Позиції 1 – 9: налаштування позиції начіпної системи. 
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Рисунок 70: Налаштування контролю позиції  

 

Порада:  

 Стрілка (2) служить маркуванням, якщо позиція поворотного вмикача (1) була 

змінена.  

 

4.3 Регулювання положення та тягового опору  

4.3.1 Регулювання положення  

Функція  

 Пряме керування бажаною робочою висотою над цільовою площею 

після підняття чи опускання робочих механізмів  

 

4.3.2 Регулювання тяги  

Функція: 

 Тяговий опір визначає регулювання заднього підйомника. 

 

Налаштування: 

 Натиснути на кнопку (1) в позицію «опустити». 

 Встановити робочу глибину за допомогою коліщатка (2). 
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Рисунок 71: Елементи налаштування контролю тягового опору  

 

 Встановити чутливість регулювання тягового зусилля за допомогою 

регулятора (3). 

 Регулятор (3) впливає на імпульси начіпної системи. 

 Чутливість регулювання тягового зусилля збільшується шляхом 

повороту регулятора (3) праворуч. 

 Чутливість регулювання тягового зусилля зменшується шляхом 

повороту регулятора (3) ліворуч.   

 

 

Рисунок 72: Поворотний регулятор для налаштування тягового опору  

 

Рівні налаштування на шкалі від 0 до 10 

0:  100 % регулювання положення  

1:  начіпна система з обмеженою часткою регулювання тягового зусилля  
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1–9:  мішане регулювання  

9:  начіпна система з обмеженою часткою регулювання положення тяг 

10:  100 % регулювання тягового зусилля.  

 

 

 

Рисунок 73: Налаштування та функція регулювання тягового зусилля  

 

4.4 Обмеження висоту підйому  

Функція: 

 Налаштування верхньої позиції задньої начіпної системи  

 Уникнення пошкоджень завдяки контакту механізму та кабіни (заднє 

скло) 

 Уникнення пошкоджень на карданному валу. 

 

Налаштування: 

 Поставити навісну систему в найнижчу позицію. 
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 Встановити вмикач (1) для обмеження висоти підйому в позицію 

напрямку (-). 

 Натиснути кнопку (2) «підняти». 

 Встановити висоту підйому за допомогою вмикача (1). 

 Повертання праворуч підвищує верхню позицію. 

 Повертання ліворуч зменшує верхню позицію. 

 Налаштування відбувається у верхній зоні руху начіпної системи. 

 Верхня позиція може бути змінена за допомогою активації зовнішніх 

елементів управління.  

 

 

Рисунок 74: Налаштування обмеження висоту підйому  

 

4.5 Вертикальна дросельна заслінка  

Функція: 
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 Налаштування швидкості опускання начіпної  системи. 

 Захист навісного обладнання від пошкоджень . 

 

Налаштування та експлуатація  

 1. Натиснути кнопку (1) «підняти» 

 2. За допомогою вмикача (3) обрати мінімальну швидкість опускання. 

 3. Натиснути на кнопку (2) «опустити». 

 Повторити кроки (1-3) і змінити швидкість опускання за допомогою 

вмикача (3). 

 Повертання праворуч (символ зайця) збільшує швидкість опускання. 

 Повертання ліворуч (символ черепахи) зменшує швидкість опускання. 

 

Порада 

 Опускаючи важкі механізми на твердому ґрунті, поставити вмикач (5) в позицію 

«черепахи».  
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Рисунок 75: Елементи управління вертикальною дросельною заслінкою  

 

4.6 Демпфування /амортизація коливань у транспортному режимі  

Функція: 

 Демпфування /амортизація коливань під час транспортування 

компенсує всі коливання, спричинені вагою з боку начіпної системи. 

 Хороше зчеплення передніх коліс з ґрунтом.  

 Якісне кермування.  

 Високий комфорт руху з важкими начіпними агрегатами. 

 

Налаштування та експлуатація: 

 Для активації натиснути на кнопку (1) і поставити начіпну  систему у 

верхню позицію. 

 Для активації демпфування коливань натиснути кнопку (2) 

(загориться індикатор 2). 
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 Для деактивації ще раз натиснути кнопку (2).   

 

 

Рисунок 76: Налаштування демпфування коливань у транспортному режимі  

 

4.7 Активне регулювання пробуксовки  

Функція: 

 Якщо пробуксовування перевищує встановлену верхню межу, 

комп’ютер начіпної системи змінює її позицію. 

 Переміщення ваги шляхом підняття начіпного агрегату призводить до 

кращого зчеплення трактора. 

 Трактор може звільнитися із ситуації пробуксовування.  

 

Налаштування: 

 За допомогою кнопки (1) налаштувати чутливість регулювання 

пробуксовування. 

 Повертання праворуч збільшує чутливість. 

 Повертання ліворуч зменшує чутливість. 
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Рисунок 77: Елемент налаштування чутливості регулювання пробуксовування 

 

Експлуатація: 

 Активація шляхом натискання кнопки (1) 

 Індикатор (1) світиться 

 Показник пробуксовування відображається в меню дисплея коробки 

передач. 

 Деактивація  регулювання пробуксовування шляхом повторного 

натискання кнопки (1). Контрольна лампочка (1) гасне.  
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Рисунок 78: Елементи управління та індикації регулювання пробуксовування 

 

4.8 3-точкова підвіска  

Функція: 

 Приєднання робочих агрегатів до трактора. 

 Оптимальна геометрія підвіски робочих агрегатів з можливістю 

налаштування.  

 

Налаштування: 

1 – верхня тяга  

2 – нижня тяга  

3 – підйомні штанги. 

 

Обрати конфігурацію (A) для максимальної результативності підйому: 
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 верхня тяга у верхньому отворі  

 закріплення підйомних штанг у найближчому до тягових гаків отворі 

 максимально розвести підйомні штанги. 

 

 

Рисунок 79: Налаштування 3-точкової підвіски для максимальної результативності підйому  

 

Конфігурація (B) з найменшою механічною перевагою: 

 

 верхня тяга в нижньому отворі 

 закріплення підйомних штанг у найдальшому від тягових гаків отворі 

 максимально звести підйомні штанги. 
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Рисунок 80: Налаштування 3-точкової навіски з найменшою механічною перевагою  

 

4.8.1 Підйомні штанги  

a) налаштування висоти підйому  

 Зміна висоти підйому шляхом скорочення чи подовження підйомних 

штанг за допомогою рукоятки (1). 

 Налаштувати бокову позицію робочого агрегату через ліву чи праву 

підйомну штангу (напр., оранка  всклад). 

 Замкнути після встановлення рукояток (1). 

 Міжосьова відстань (А) підйомних штанг максимум 820 мм. 

 

 

Рисунок 81: Зміна довжини підйомних штанг 
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б) позиція нижньої тяги  

У залежності від позиції осі (2) можна отримати: 

 у позиції (B) - фіксовану позиція нижньої тяги. 

 у позиції (C) - плаваючу позицію нижньої тяги. 

 

Рисунок 82: Позиція нижньої тяги 

 

4.8.2 Механічні бічні стабілізатори 

Функція: 

 Обмеження бічного відхилення нижньої тяги 
 

Налаштування: 

a) у залежності від позиції стабілізатору в носії (1) можна отримати: 

 у позиції (А) – постійне налаштування бокового відхилення по всій 

висоті ходу нижньої тяги. 

 У позиції (В) – певне бічне відхилення, якщо нижня тяга в нижній 

позиції з автоматичним блокуванням у верхній позиції.  
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Порада: 

Неточне налаштування в позиції (В) може призводити до пошкоджень 

чи навіть до руйнації розтрубу осі у верхній позиції навісної системи! 

 

б) у залежності від робочого агрегату стабілізатори мають бути налаштовані 

наступним чином:  

 у позиції (A) середню частину (2) підтягнути чи послабити, щоб 

отримати бажану позицію ліворуч чи праворуч. 

 у позиції (В)  середню частину (2) підтягнути чи послабити, щоб 

отримати мінімальне відхилення у верхній позиції начіпної системи.  

 

Рисунок 83: Можливості налаштування бічних стабілізаторів  

 

Порада: 

 Якщо занадто сильно затягнути стабілізатори, то це може призвести до того, 

що підвісна система не буде опускатися або регулювання тягового зусилля 

вийде з ладу! 

 

4.8.3 Верхня тяга  

Функція: 

 Закріплення робочого агрегату на верхній точці 3-точкової гідравлічної 

системи. 
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 Налаштування довжини для оптимальної геометрії підвіски. 

 

Налаштування: 

 Зафіксувати верхній кінець верхньої тяги. 

 Підняти рукоятку налаштування (1) і повернути середню частину. 

 Видиме різьблення (А) повинно мати однакову довжину (максимум 5 

мм відхилення). 

 Міжосьова відстань (В) має становити не більше 770 мм. 

 Після налаштування поставити рукоятку налаштування знову на 

середню частину.    

 

 

Рисунок 84: Налаштування довжини верхньої тяги  

 

4.8.4 Приєднання робочих агрегатів  

a) навіска робочого агрегату: 

 Під’їхати і стати трактором перед робочим агрегатом. 

 Підняти задню начіпну систему до фіксації гаків (4) і опустити. 

 Приєднати гаки верхньої тяги до робочого агрегату. 

 Приєднати гідравлічні шланги, електрокабелі та карданний вал. 

 У разі дуже складних умов роботи крюк може бути зафіксовано за 

допомогою штиря в отворі (5). 
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Рисунок 85: Автоматичний захватний гак нижньої тяги  

 

б) зняття робочого агрегату: 

 Поставити трактор та робочий агрегат на рівній, горизонтальній та 

надійній поверхні. 

 Опустити робочий агрегат на землю. 

 Від’єднати гідравлічні шланги, електричні кабелі та шарнірний вал. 

 Зняти верхню тягу (6) і зафіксувати на  штанзі (7). 

 Від’єднати гак (4) нижньої тяги. 

 Опустити 3-точкову навіску до вивільнення гаків (4). 

 Навісити шарніри верхньої та нижньої тяги, що не використовуються, 

на кріплення на задній осі.  
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Рисунок 86: Кріплення для верхньої тяги 

 

4.9 Регулюючі вентилі для навісного обладнання  

Функції: 

 Закрита гідравлічна система із 110 л та 200 бар робочого тиску. 

 Подача гідравлічної оливи на начіпний  агрегат. 

 Привід начіпного  агрегату. 

 Блок вентилів із 4 подвійно діючими механічними регулюючими

 вентилями.  

 

Рисунок 87: Патрубки 4 регулюючих вентилів  
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Рисунок 88: Схема блоку вентилів та відповідні важелі управління 

 

Експлуатація: 

Маркування важелів управління: 

A – Позиція постачання білого напірного патрубку  

B – Позиція холостого ходу  

C – Постачання чорного напірного патрубку  

D – Плаваюча позиція  

 

 

Рисунок 89: Маркування елементів управління регулюючого вентиля  

 

Примітки: 

 Робота важеля між позиціями (A), (B) і (C) відбувається прогресивно. 

 Важіль утримується в позиціях (А) і (С) за допомогою гідравлічного 

блоку.  
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 Важіль управління не потрібно утримувати, щоб циліндр встав у 

фіксовану позицію. 

 Елемент управління залишається в позиції підняття/опускання, поки 

циліндр знаходиться у фіксованій позиції. 

 Завдяки підвищенню тиску в циркуляції пристрій управління знову 

приводиться в нейтральну позицію. 

 У плаваючій позиції (D) напірні патрубки з’єднанні з резервуаром 

(приєднаний агрегат може, наприклад, згладжувати нерівності ґрунту).  

 

Фіксація регулюючих вентилів 

 За допомогою поворотного вмикача (1) важелі управління можуть бути 

встановлені в 3 позиціях. 

 Поворотний вмикач у позиції ІІІ: плаваюча позиція зафіксована 

(заблокована). 

 Поворотний вмикач у позиції ІІІІ: плаваюча позиція розблокована. 

 Поворотний вмикач у позиції : регулюючий вентиль зафіксований 

(заблокований).  

 

 

Рисунок 90: Фіксація гідравлічного важеля управління  

 

Приєднання гідравлічних патрубків  

 Відкрити захисний клапан (1) гідравлічних патрубків 

 Втиснути напірний патрубок у муфту  
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 З’єднання замкнеться.  

 

Від’єднання гідравлічних патрубків  

 Натиснути на шланг і рвучко потягти. 
 

Поради щодо приєднання та від’єднання патрубків: 

 Припиняти роботу усіх пристроїв, працюючих від гідравліки. 

 Звертати увагу на передбачені патрубки для відповідних гідравлічних 

шлангів. 

 Неправильне підключення призводить і до неправильного 

функціонування гідравлічної системи (напр., підняття/опускання). 

 Завжди тримати гідравлічні патрубки чистими! Використовувати 

захисні клапани та кришки!   

 

4.9.1 Вільний  зворотній стік у резервуар  

Функція:  

 Поєднання зворотного стоку оливи для гідравлічної системи з 

постійним постачанням (напр., гідравлічні двигуни) напряму з 

резервуаром. 

 Зменшення до мінімуму втрат результативності. 

 

Рисунок 91: Отвір для вільного зворотного стоку у резервуар  
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Порада:  

 У тракторах з комплектацією POWER BEYOND використовувати напірні 

патрубки. 

 

4.9.2 Регулювання обсягу протоку  

Функція: 

 Достатнє забезпечення робочого агрегату гідравлічною оливою. 

 Лише додатковий регулюючий вентиль 1 устаткований роздільником 

потоку.  

 

Налаштування: 

 Повертати коліщатко  регулювання (1) ліворуч (-) або праворуч (+), 

щоб налаштувати обсяг протоку оливи. 

 

 

Рисунок 92: Регулювання обсягу протоку на регулюючому вентилі  

 

4.10 Гідравлічний протік із зовнішнім управлінням POWER BEYOND 

Функція: 

 Гідравлічний насос трактора пристосовує обсяг протоку до 

потреби робочого агрегату. 
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 Максимально наявна гідравлічна потужність і пріоритет 

гідравлічної роботи обумовлюються потребою інших гідравлічних 

функцій трактора (напр., керування).  

  Гідравлічний протік із зовнішнім управлінням POWER BEYOND 

 не має пріоритетності по відношенню до інших місць споживання.  

 

Експлуатація: 

 Приєднання гідравлічних патрубків до місць з’єднання із 

зворотним стоком (Т), постачання (Р) та ідентифікації сигналу 

навантаження (LS) при непрацюючому двигуні.  

 Запустити трактор і застосувати гідравліку робочого агрегату.  

 

 

Рисунок 93: Місця з’єднання POWER BEYOND 



 

 

 

 

Налаштування та обслуговування тракторів   92 

5 ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ  

5.1 Попередній вибір числа обертів  

Функція: 

 Привід для агрегатів / навісного обладнання через карданний вал. 

 2 можливості для попереднього вибору числа обертів. 

 Число обертів залежить від агрегату і умов роботи. 

 

Номінальне число обертів валу 

відбору потужності  

Число обертів двигуна  

540 1 890 об./хв.  

1 000 1 930 об./хв.  

 

Рисунок 94: Число обертів двигуна за відповідного номінального числа обертів валу 

відбору потужності  

 

Процес приєднання агрегату  

 Карданний вал повинен постійно знаходитися в осі трактор – 

робочий агрегат. 

 Обидва карданних шарніри повинні знаходитися на однаковій 

відстані від точки оберту (кути кривих карданних шарнірів рівні). 

 

Рисунок 95: Позиція валу відбору потужності до трактору та робочого агрегату  
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Налаштування та обслуговування  
 
a) елементи управління зсередини  
 
1 – Важіль вибору числа обертів валу відбору потужності  

2 – Вмикач автоматики валу відбору потужності  

3 – Вмикач / вимикач заднього валу відбору потужності  

4 – Вмикач для активації гальма валу відбору потужності  

 

Рисунок 96: Елементи управління заднім валом відбору потужності зсередини  

 

б) елементи управління ззовні  

Функція: 

 Вмикання / вимикання заднього валу відбору потужності за допомогою 

зовнішнього вмикача є можливим на задньому крилі трактора.  

 

1 – Кнопка вмикання /вимикання заднього валу відбору потужності  

2 – Кнопка аварійного вимикання  
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Рисунок 97. Зовнішні елементи управління заднім валом відбору потужності  

 

Управління: 

 1 - Кнопка вмикання /вимикання заднього валу відбору потужності  

 2 - Кнопка аварійного вимикання  

 Вмикання валу відбору потужності: 

o Тримати натиснутою кнопку управління (1) понад 4 секунди  

 Вимикання валу відбору потужності: 

o Натиснути на кнопку управління (1) або кнопку аварійного 

вимикання (2). 

 

Інформація: 

 Зовнішні елементи управління мають пріоритет по відношенню зо 

внутрішніх.  

 У перші 4 секунди вал відбору потужності повільно запускається. 

 Якщо вмикач буде натиснутим менше 4 секунд, то вал відбору 

потужності знову зупиниться.  

 

a) вибір числа обертів валу відбору потужності  

 Важелі (1) для вибору числа обертів валу відбору потужності 

знаходяться збоку на правій консолі.  

 Важіль (1) має 3 позиції (540, 1000 об./хв. і нейтральну позицію) 
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Рисунок 98: Важіль попереднього вибору числа обертів заднього валу відбору потужності  

 

Індикація валу відбору потужності на дисплеї  

1 – контрольна лампочка валу відбору потужності активована  

2 – індикація реального числа обертів  

 

Рисунок 99: Індикація валу відбору потужності на дисплеї  

 

Експлуатація: 

 Вмикання / вимикання заднього валу відбору потужності шляхом 

активації вмикача (1). 

 Підключення валу відбору потужності, коли двигун має число обертів 

холостого ходу.  

 Вмикання валу відбору потужності шляхом підняття кришки (3) для 

зняття з фіксації вмикача (1). 
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 Потім потягти вгору весь вмикач (1+3) і коротко потримати. 

 Вимикання валу відбору потужності відбувається шляхом натискання 

вмикача (1) вниз.  

 

Рисунок 100: Елементи управління для активації валу відбору потужності (1) і гальма валу 

відбору потужності (2) 

 

Інформація: 

 Якщо вмикач утримується натиснутим, то вал відбору потужності в 

перші 6 секунд працює на низьких обертах. 

 Якщо відпустити вмикач (4) в інтервалі 6 секунд, вал відбору потужності 

зупиниться. 

 Зовнішні елементи управління мають пріоритет перед елементами 

управління зсередини.  
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 Зовнішні елементи управління лівого крила мають пріоритет по 

відношенню до елементів управління на правому крилі. 

 У аварійних ситуаціях задній вал відбору потужності може бути 

вимкнений  

o за допомогою удару по вмикачу (3) або  

o шляхом короткого натискання на червоний вмикач (2) та (1) 

позаду на крилі. 

 У разі використання гальма валу відбору потужності може бути 

зупинений лише сам вал відбору потужності.  

 

Рисунок 101: Вимикання заднього валу відбору потужності в кабіні  

 

Інформація: 

 Гальмо валу відбору потужності не можна використовувати, щоб 

пригальмувати робочий агрегат з високою інертною силою. 
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 Гальмо валу відбору потужності можна активувати тільки тоді, коли число 

обертів валу відбору потужності стало меншим за 800 об./хв.  

 

5.1.1 Автоматика валу відбору потужності 

Функція: 

 Автоматичне вмикання / вимикання карданного валу в залежності від 

позиції важеля навісної системи.  

Налаштування: 

 

 Запустити двигун. 

 Поставити навісну систему в позицію, з якої має вимикатися вал відбору 

потужності.  

 Вмикач (1) тримати натиснутим понад 2 секунди, щоб активувати висоту 

вимикання валу відбору потужності. 

 Налаштування буде підтверджене звуковим сигналом.  

 Наступні зміни висоти вимикання шляхом натискання на вмикач (1) 

довше ніж 2 секунди.  

 

Рисунок 102: Вмикач автоматики валу відбору потужності  

 
Експлуатація: 
 

 Увімкнути вал відбору потужності. 
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 Натиснути на кнопку вмикання (1), щоб активувати автоматику.  

 Ще раз натиснути на кнопку вмикання (1), щоб деактивувати автоматику. 

 
 
5.2 Штумель валу відбору потужності  

Функція: 

 Передача сили через карданний вал на навісний пристрій.  
 

Налаштування та експлуатація: 

 1- Зняти захисну кришку. 

 2 – Відкинути запобіжний пристрій угору. 

 Посунути карданний вал на штумель валу відбору потужності. 

 Штир має замкнутися. 

 Опустити запобіжний пристрій. 

 

 

Рисунок 103: Штумель заднього валу відбору потужності  
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6 МЕХАНІЗМИ ДЛЯ НАЧІПНОГО ОБЛАДНАННЯ  

6.1 Автоматичний тяговий отвір (штир 38 мм) 

Експлуатація: 

 Зміна висоти тягового отвору через фіксацію (1). 

 Зняття з фіксації тягового отвору за допомогою важеля (2). 

 Під час разі контакту тягового отвору з дишлом (причепу) штир 

автоматично зафіксується  

 Запобіжний штифт (3) має бути повністю в корпусі (контрольна функція).  

 

 

Рисунок 104: Автоматичний тяговий отвір 

 

6.2 Тяговий брус  

Експлуатація: 

 Позиціонування тягового брусу посередині: 

 Прибрати штир (2). 

 Розташувати тяговий брус (1) посередині. 

 Вставити штир (2).  
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Рисунок 105: Позиціонування тягового бруса. 


