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Sekcja А. WSTĘP. 

Sekcja А. Wstęp 

 
 

Poniższa instrukcja zawiera krótkie informacje techniczne, opis właściwości konstrukcji oraz 

zasady działania i konserwacji poniższych ciągników: 

 
Belarus-320 – klasa uciągu 0,6 z silnikiem LDW 1603/B3 o mocy 26,5 kw (36 km); 

 
Belarus-422 – klasa uciągu 0,6 z silnikiem LDW 2204 o mocy 36,6 kw (49 km.); 

 
Belarus-622 – klasa uciągu 0,9 z silnikiem LDW 2204Т turbodoładowany o mocy 46 kw (62 

km). 

Kompaktowe ciągniki kołowe ogólnego przeznaczenia, z napędem 4x4 są przeznaczone 

do wykonywania różnych operacji rolniczych - od wstępnego oczyszczania gleby do sadzenia 

roślin oraz zbiorów. Mogą być używane do usług publicznych, w leśnictwie, budownictwie i 

przemyśle oraz w pracach transportowych z maszynami zawieszanymi i półzawieszanymi oraz 

przyczepami. 

Prawidłowa eksploatacja i terminowe przeprowadzanie konserwacji technicznej 

zapewniają długą i niezawodną pracę ciągnika. 

 
 

 

 
Uwaga! Przed rozpoczęciem eksploatacji ciągnika, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 

oraz ściśle przestrzegać jej zaleceń w celu uniknięcia obrażeń i wypadków. 
 

Uwaga: Pojęcia "lewo" i "prawo" są rozumiane z punktu widzenia obserwatora znajdującego 

się za ciągnikiem (zgodnie z ruchem ciągnika). 
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OSTRZEŻENIE 
 

1. Przed rozpoczęciem eksploatacji ciągnika, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz 

ściśle przestrzegać jej zaleceń w celu uniknięcia obrażeń i wypadków. Nieprzestrzeganie 

zasad zawartych w instrukcji oraz przepisów bezpieczeństwa podczas eksploatacji ciągnika 

może być przyczyną wypadków. 

2. Zgodnie z tą instrukcją, docieranie ciągnika jest obowiązkowe. 

3. Dbaj o czystość ciągnika, sprawdzaj regularnie stan jego elementów mocujących, w 

szczególności skrzyni biegów, podwozia i zamontowanych układów, układu kierowniczego, 

układu hydraulicznego, przedniego mostu napędowego oraz oświetlenia i urządzeń 

sygnalizacyjnych. 

4. Przestrzegaj regularnej wymiany oleju i smarów oraz zaleceń dotyczących odpowiednich 

smarów do używania, zgodnie z tabelą środków smarnych (sekcja 2G "Konserwacja 

ciągnika"). 

5. Przy pracy ciągnikiem bez używania WOM, wałek odbioru mocy musi być wyłączony, a na 

końcówkę musi być założona osłona.  

6. Zabrania się przewożenia pasażera. Kabina ciągnika nie jest przystosowana do 

przewożenia pasażerów i posiada tylko jedno siedzisko przeznaczone dla operatora. 

7. Układ rozruchowy silnika jest połączony z dźwignią zmiany biegów. Uruchomienie silnika 

jest możliwe jedynie gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona i trzymana w skrajnie lewej 

pozycji: "neutralnej"! 

8. Uruchamianie silnika jest dozwolone jedynie z pozycji siedziska operatora. Należy nacisnąć 

pedał sprzęgła, ustawić zakresy biegów w pozycji "neutralnej" i trzymając dźwignię zmiany 

biegów w skrajnie lewej pozycji. 

9. Pompę układu hydraulicznego należy włączać jedynie podczas rozruchu silnika przy 

minimalnej prędkości obrotowej silnika. 

10. Reduktor (żółw / zając)  i zakresy (polowe / szosowe) powinny być włączane tylko przy 

zatrzymanym ciągniku z wyłączonym biegiem. Przy włączaniu biegów, zakresów i reduktora 

należy wcisnąć płynnie sprzęgło. 
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. Sekcja А. Wstęp 

11. Aby zapobiec awarii alternatora należy pamiętać, że: 

• Wyłączanie głównego przełącznika „masy" przy włączonym silniku jest zabronione; 

• należy odłączyć przewody obwodu ładującego; 

• należy zablokować gniazdko wtyczkowe «+»; 

• podczas spawania elektrycznego w ciągniku wszystkie przewody powinny być 

odłączone od generatora. 

 

GŁÓWNE SKRÓTY 
 

EDS 
SŚO 

PEF 

GMP 

WPM 

WOM 

HUZ 

HUK 

MPT 

ZNA 

TO 

TUZ 

SCFON 

SB 

ZTM 

SS 

KT 

SP 

PO 

ZPP 

MTG 

- blokada mechanizmu różnicowego; 
- skrzynka świateł ostrzegawczych 

- papierowy element filtrujący 

- górne martwe położenie 

- wał przyjmowania mocy; 

- wał odbioru mocy 

- hydrauliczny układ zawieszenia 

- hydrostatyczny układ kierowniczy 

- miesięczny przegląd techniczny 

- zapasowe narzędzia i akcesoria 

- tylna oś 

- tylny układ zawieszenia 

- środek do czyszczenia filtra oleju napędowego 

- skrzynia biegów 

- zespół traktor - maszyna 

- sprzęganie sprzęgła 

- konserwacja techniczna 

- sprzęganie przyczepy 

- przednia oś 

- załączniki dotyczące pomocy początkowej 

- motogodzina  
 

https://www.google.by/url?sa=t&amp;amp%3Bamp%3Brct=j&amp;amp%3Bamp%3Bq&amp;amp%3Bamp%3Besrc=s&amp;amp%3Bamp%3Bsource=web&amp;amp%3Bamp%3Bcd=1&amp;amp%3Bamp%3Bcad=rja&amp;amp%3Bamp%3Buact=8&amp;amp%3Bamp%3Bved=0CBwQtwIwAGoVChMIrOfQ0P6MxgIVovJyCh3NFAe9&amp;amp%3Bamp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgiB727wVXMs&amp;amp%3Bamp%3Bei=v0x8VeyLG6LlywPNqZzoCw&amp;amp%3Bamp%3Busg=AFQjCNGL8xLJHI5k8s1iDUfaIuFCunHkbQ&amp;amp%3Bamp%3Bbvm=bv.95515949%2Cd.bGQ
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MIĘDZYNARODOWE SYMBOLE 

Producent zastosował standardowe międzynarodowe symbole dotyczące stosowania 
przyrządów i sterowników. 
Poniżej podano symbole ze wskazaniem ich znaczenia. 

 
 

 

 

 
- patrz: instrukcja 

 

 

 
- kontrola poruszania się 

  
- hamulec 

  
- bieg reduktora szybki 

  
- hamulec ręczny 

  
- bieg reduktora wolny 

  
- klakson 

  
- do przodu 

  
- światła awaryjne 

  
- do tyłu  

  
- paliwo 

  

- ładowanie akumulatora 

  
- płyn chłodzący 

  
- światła dachu kabiny 

 
- świece żarowe 

  
- świata postojowe 

  
- prędkość silnika 

  
- wskaźnik 
kierunkowskazów 

  
- ciśnienie oleju w silniku 

 
- światła drogowe 

światła mijania 

 
-temperatura płynu chłodzącego   

 
- światła robocze 

  
- wyłącz / zatrzymaj 

 
- blokada mechanizmu 

różnicowego 
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- włącz / uruchom 

 

 

 
- WOM włączony 

 
 

 

 
- stopniowa regulacja 

 

 

- napęd przedniej osi 

napędowej 

 

 

 
- opuszczanie 

 

 

 
- wentylator 

 

 

 
- podnoszenie 

 

 

- wycieraczka i 
spryskiwacz szyby 

przedniej 
 

 

- sekcje podnoszące 
 

 

- wycieraczka przedniej 

szyby 

 

 

- sekcje opuszczające 
 

 

- wycieraczka tylnej 

szyby 

 

 

- sekcje pływające 
 

 

- wskaźnik skrętu 

przyczepy ciągnika; 

 

 

- poziom płynu hamulcowego 

 

 

- zanieczyszczony filtr 
powietrza 
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Sekcja B. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA 
 

W celu bezpiecznej eksploatacji ciągnika 
należy bezwzględnie przestrzegać 
wymagań i środków bezpieczeństwa. 

Ogólne wymagania 

1. Uważnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją 
przed eksploatacją ciągnika. Uważnie 
zapoznaj się z instrukcją konserwacji 
silnika przed eksploatacją ciągnika. 
Niewystarczająca wiedza na temat 
eksploatacji ciągnika może prowadzić do 
wypadków. 

2. Tylko specjalnie wyszkolony  
i wykwalifikowany operator może 
prowadzić ciągnik. 

3. Podczas pracy zapnij pas bezpieczeństwa. 
W razie jego braku skontaktuj się z 
dostawcą. 

4. Obecność pasażera w kabinie jest 
zabroniona. Kabina nie jest przystosowana 
do przewożenia pasażera i posiada tylko 
jedno siedzisko dla operatora! 

5. Utrzymuj wszystkie tabliczki ostrzegawcze 
w czystości. W przypadku ich zniszczenia 
lub utraty, zastąp je nowymi. 

6. Przed uruchomieniem silnika, sprawdź 
ciągnik, przyczepę oraz sprzężony sprzęt. 
Rozpocznij pracę tylko po upewnieniu się, 
że są one całkowicie zdatne do pracy. 
Przyczepione maszyny rolnicze i przyczepy 
transportowe powinny mieć mocne sprzęgi, 
wykluczające ich chwianie i uderzanie w 
ciągnik podczas transportu. 

Środki bezpieczeństwa podczas 

eksploatacji ciągnika 

 
Uwaga! Nie uruchamiaj silnika gdy 
znajdujesz się poza siedziskiem operatora. 
Uruchamianie silnika i sterowanie 
wskaźnikami jest dozwolone jedynie z 
pozycji siedziska operatora. 

 
7. Przed uruchomieniem silnika hamulec 

postojowy powinien być włączony, tylny 
WOM wyłączony, a dźwignie zmiany 
biegów i zakresów powinny znajdować się 
w pozycji neutralnej. 

8. Nie uruchamiaj silnika nie znajdując się 
na miejscu operatora. Eksploatacja 
ciągnika jest dozwolona jedynie z 
siedziska operatora w kabinie. 

9. Przed ruszeniem z miejsca ostrzeż ludzi 
wokół o zamiarze ruszenia, używając 
sygnału dźwiękowego. 

10. Nie opuszczaj ciągnika w trakcie jego 
ruch. 

11. Przed opuszczeniem kabiny, wyłącz 
tylny WOM i silnik, włącz hamulec 
postojowy i wyjmij kluczyk ze stacyjki. 

12. Eksploatacja ciągnika w zamkniętych 
pomieszczeniach bez wymaganej 
wentylacji jest zabroniona. Gazy 
wydechowe mogą prowadzić do śmierci. 

13. Jeśli silnik lub układ kierowniczy działają 
niepoprawnie, zatrzymaj silnik. Przy 
zatrzymanym silniku kierowanie wymaga 
większej siły. W razie braku ciśnienia w 
układzie sterowania  zacznie błyskać się 
kontrolka ciśnienia. 
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14. Nie zsuwaj się z wyłączonym silnikiem. 

Poruszaj się w górę lub w dół na jednym 
biegu. Dla bezpiecznej pracy układu 
kierowniczego, pompa oleju musi działać 
prawidłowo. 

15. Nie pracuj pod podniesionymi narzędziami 
rolniczymi. Podczas dłuższych postojów nie 
zostawiaj sprzętu w pozycji podniesionej. 

16.  Jeśli zauważysz, że przednia strona 
ciągnika podnosi się podczas podczepiania 
ciężkiego ciężaru na tylnym podnośniku, 
załóż przednie obciążniki balastowe w celu 
zrównoważenia ciągnika. 

17. Przed wykonaniem operacji podnoszenia i 
obniżania sprzętu rolniczego i podczas 
skręcania ciągnika, wyeliminuj ryzyko 
zranienia osób znajdujących się w pobliżu 
czy zahaczenia o coś ciągnikiem. 

18. Podczas transportu z zawieszonymi 
narzędziami (maszynami) zawsze używaj 
mechanizmu blokującego TUZ w pozycji 
podniesionej. 

19. Wał śruby napędowej przekazującej ruch 
wirowy z WOM ciągnika do jednostek 
roboczych musi być chroniony. 

20. Sprawdź czy należy zainstalować 
jakiekolwiek dodatkowe wyposażenie w 
Twoim ciągniku. Pamiętaj, że nieprawidłowe 
użycie ciągnika może stwarzać ryzyko dla 
Ciebie i innych osób. Nie używaj sprzętu 
niezaprojektowanego do instalacji w 
ciągniku. 

21. W celu uniknięcia przewrócenia się ciągnika, 
zachowaj ostrożność podczas jazdy. 
Wybieraj zawsze bezpieczną prędkość, 
zgodnie z warunkami  drogowymi, 
zwłaszcza podczas jazdy w trudnym terenie, 
rowach, pochyłościach i ostrych zakrętach. 

B2 
22. W przypadku pracy na wzniesieniach, 
użyj maksymalnego rozstawu kół. 

23. Nie wykonuj gwałtownych skrętów przy 
pełnym obciążeniu i dużej prędkości. 
24. Wykonując operacje transportowe: 

• zwiększ rozstaw kół do 1400 mm (1500 
mm dla Belarus-622); 

• sparuj pedały hamulcowe, sprawdź i w 
razie potrzeby ustaw synchronizację 
hamulców; 

• sprawdź hamulec postojowy; 

• sprawdź ciśnienie w układzie 
pneumatycznym         i działanie 
pneumatycznego układu hamulcowego 
przyczepy 

• sprawdź działanie oświetlenia i klaksonu; 

• przyczepy transportowe powinny mieć 
mocny zaczep i być przymocowane liną 
lub łańcuchem zabezpieczającym; 

• nigdy nie zjeżdżaj w dół bez włączonego 
biegu. Poruszaj się do góry lub w dół na 
jednym biegu; 

• praca z przyczepą nie posiadającą 
autonomicznych hamulców przy wadze 
przekraczającej o ponad połowę ciężar 
ciągnika jest zabroniona; 

• im szybciej się poruszasz i więcej holujesz, 
tym większa powinna być odległość 
bezpieczeństwa; 

• nie używaj blokady mechanizmu 
różnicowego tylnej osi przy prędkości 
większej niż 10 km/h oraz podczas 
skręcania; 
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• nie opuszczaj ciągnika na wzniesieniach.  
W razie potrzeby, zablokuj ciągnik hamulcem 
postojowym i włącz reduktor. 

25. Podczas pracy ze sprzętem napędzanym 
przez WOM, przed opuszczeniem kabiny 
upewnij się, że po zatrzymaniu silnika ciągnik 
całkowicie się zatrzymał. 

26. Nie należy nosić luźnej odzieży podczas 
pracy z WOM i blisko wirujących maszyn. 

27. Podczas pracy ze stacjonarnymi maszynami 
napędzanymi przez WOM, zawsze włączaj 
hamulec postojowy i blokuj tylne koła zarówno 
z przodu jak i z tyłu. Upewnij się, że maszyna 
jest kompletnie zablokowana. 

28. Podczas jazdy na niskich biegach i prędkości 
poniżej 8 km/h, używaj zawsze 
zsynchronizowanego napędu WOM.  
W przeciwnym razie, może dojść do 
poważnego uszkodzenia przy przenoszeniu 
mocy ciągnika i sprzętu. 

29. Jeśli WOM nie jest używany, ustawić dźwignie 
zmiany prędkości zależnych i niezależnych w 
pozycję neutralną i założyć osłonę na 
końcówkę wałka WOM. 

30. Nie czyść, nie reguluj, ani nie obsługuj sprzętu 
napędzanego przez WOM przy włączonym 
silniku. 

Środki ostrożności do podjęcia podczas 
konserwacji 

31. Nigdy nie tankuj ciągnika przy włączonym 
silnika. 

 

32. Nie pal papierosów podczas tankowania. 

33. Nie napełniaj paliwem całego zbiornika. 
Zawsze zostaw niewielką przestrzeń na 
rozszerzalność paliwa. 

34. Nigdy nie dodawaj do oleju napędowego 
benzyny lub mieszanek. Ta kombinacja 
może znacznie zwiększyć 
niebezpieczeństwo zapalenia lub 
wybuchu 

35. Używaj letniego i zimowego paliwa 
odpowiednio do pór roku. Napełnij 
zbiornik paliwa pod koniec każdego dnia 
aby zmniejszyć nocną kondensację 
wilgoci. 

36. Wszelkie działania związane z 
czyszczeniem 
 ciągnika, jego przygotowaniem do 
użytku, oraz konserwacji powinny 
 być przeprowadzane przy zatrzymanym 
silniku.  

37. Układ chłodzenia silnika pracuje pod 
ciśnieniem utrzymywanym w zaworze 
korka zbiornika wyrównawczego. Zdjęcie 
korka przy gorącym silniku jest 
niebezpieczne. Upewnij się, że silnik się 
ochłodził a następnie za pomocą grubej 
tkaniny odkręć korek powolnym ruchem 
(aby obniżyć ciśnienie przed zdjęciem). 

38. Aby uniknąć oparzeń, zachowaj 
ostrożność podczas spuszczania 
chłodziwa z układu chłodzenia, gorącego 
oleju z silnika, układu hydraulicznego i 
przekładni.  

39. Przestrzegaj środków bezpieczeństwa 
związanych z konserwacją baterii -
 w przypadku kontaktu ze skórą elektrolit 
może spowodować poparzenia. 

40. Aby uniknąć pożaru lub wybuchu nie 
zbliżaj się z otwartym ogniem do 
zbiornika paliwa, układu paliwowego 
silnika czy baterii. 

41. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
swojego i innych osób znajdujących  się 
w pobliżu, utrzymuj ciągnik i jego 
wyposażenie (zwłaszcza hamulce i układ 
kierownicze) w stanie zdatnym do 
eksploatacji. 
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42. Nie wprowadzaj żadnych zmian w ciągniku i 
jego częściach bez zgody producenta. 

43. Napełniaj ciągnik tylko zalecanymi olejami 
smarnymi, smarami i płynami 
chłodzącymi(Patrz: sekcja «Konserwacja 
ciągnika»). Używanie innych smarów 
jest zabronione! 

 
Wymogi bezpieczeństwa podczas 

konserwacji sprzętu elektrycznego 

a. Aby uniknąć awarii półprzewodnika 

i opornika, przestrzegaj następujących 

środków ostrożności: r 

• nie odłączaj przewodów elektrycznych 
podczas pracy silnika i włączonych 
przełącznikach elektrycznych; 

• nie odłączaj akumulatora podczas pracy 
silnika. Powoduje to napięcie szczytowe 
w obwodzie ładowania i prowadzi do 
nieuchronnej awarii tranzystorów i diod. 

• nie odłączaj przewodów elektrycznych 

dopóki silnik nie zostanie zatrzymany i 

wszystkie elektryczne pokrętła zostaną 

wyłączone. Uważnie obserwuj 

polaryzację połączeń elektrycznych z 

akumulatorem. Nieprawidłowe 

połączenie przewodów elektrycznych 

może doprowadzić do zwarcia i 

uszkodzenia sprzętu. 

B4 

• nie podłączaj akumulatora do instalacji 
elektrycznej, dopóki nie zostaną 
sprawdzone parametry polaryzacji i 
zacisków napięcia;  

• nie sprawdzaj obecności prądu przez 
wywołanie iskier - spowoduje to 
natychmiastową awarię alternatora 
bądź innych urządzeń elektrycznych. 

 

Wymagania higieniczne 

• Codziennie napełniaj termos świeżą i 
zdatną do picia wodą. 

• Zestaw pierwszej pomocy musi być 

wyposażony w bandaże, jodynę oraz 

amoniak.  

• W zależności od warunków pracy, używaj 

naturalnej wentylacji kabiny lub jego 

nagrzewnicy .

PRZEKAZANIE CIĄGNIKA NABYWCY 
 Po sprzedaży nowego traktora pierwsze uruchomienie i przeszkolenie Nabywcy 
bądź osoby wskazanej przez Nabywcę, powinien przeprowadzić mechanik gwarancyjny lub 
uprawniony pracownik.  Pierwsze uruchomienie obejmuje szczegółowe oględziny i 
sprawdzenie działania ciągnika oraz pouczenie odbiorcy o podstawowych zasadach 
użytkowania ciągnika i warunkach gwarancyjnych. Wskazane jest, aby były obecne przy 
tym osoby bezpośrednio obsługujące i użytkujące ciągnik. Właściciel lub użytkownik 
powinien uzyskać instruktaż obejmujący następujące zagadnienia: 

• wskazówki odnośnie bezpiecznej obsługi i eksploatacji ciągnika,  

• usytuowania numerów silnika i ciągnika,  

• wskaźniki i urządzenia sterownicze,  

• docieranie silnika 

• sposób uruchamiania i zatrzymania 

• czynności codziennej obsługi technicznej ciągnika  

• praca z WOM, układem hydraulicznym, kierowniczym, tylnym i przednim TUZ 

• podłączanie urządzeń do zewnętrznego układu hydraulicznego  
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Sekcja С. OGÓLNE OPIS I DANE TECHNICZNE 

Małe ciągniki kołowe serii "Belarus-320" i "Belarus-422" klasy uciągu 0.6 o mocy 36 km i 49.8 oraz 
"Belarus-622" klasy uciągu 0.9 o mocy 62.5 km to wszechstronne ciągniki rolnicze. 

Ciągniki posiadają nowoczesną konstrukcję, są wykonane według klasycznego układu z 
przednią osią napędową, wyposażone w tylny WOM, pracującym w trybie niezależnym i 
synchronicznym (zależnym), a także układu tylnego zawieszenia i układu pneumatycznego 
kontrolujący hamulce podłączonej przyczepy. 

Ciągniki są wyposażone w nowoczesną kabinę wibracyjną z powłoką ochronną, zapewniającą 
bezpieczne i wygodne warunki pracy. Na zamówienie ciągnik może zostać wyposażony w 
przedni WOM, przedni podnośnik, ładowacz czołowy lub inne urządzenie zgodnie z 
przeznaczeniem i klasa danego traktora.  
Ciągniki są zaprojektowane do wykonywania różnorodnych prac rolniczych z maszynami 
(narzędziami) zawieszanymi, półzawieszanymi i stacjonarnymi, oraz z przyczepami. 

Mogą być stosowane do uprawy roli, zbóż i innych upraw, lekkiej orki, bronowania, 
kultywacji, uprawy rzędowej, koszenia trawy, zbierania plonów i innych prac, do mechanizacji 
prac w ogrodach i gospodarstwach rolnych, prac komunalnych i budowlanych (w połączeniu z 
buldożerami, koparkami i innymi urządzeniami zawieszanymi i przyczepianymi), a także do 
wykonywania prac transportowych. 

Ciągniki mogą być używane w strefach klimatycznych o klimacie umiarkowanym i 
tropikalnym z temperaturą otoczenia w zakresie od -25 ° C do + 45 ° C. 

 
 

Informacje ogólne - konstrukcja ciągnika 
 

Ciągniki Belarus-320 i Belarus-422 (Rys. 3.1) oraz Belarus-622 (Rys. 3.2) zostały 
wykonane z napędem kół 4x4, z przednim napędem i kołami napędowymi, napędem na tylne 
koła oraz mają konstrukcję półramową. 

Rama składa się z półramy ciągnika 28 sztywno przymocowanej do obudowy skrzyni 
biegów 24 i obudowy sprzęgła 25, przekładni 24, obudowy pośredniej 23 i obudowy tylnej osi 
22. 
Silnik 3 jest sztywno zamocowany na obudowie sprzęgła 25. 
Przekładnia zawiera jedno-tarczowe sprzęgło cierne 25, przekładnię 24, korpus pośredni 23 

z mechanizmem wałków napędowych (WOM) i tylną osią 22, WOM 18 i przednią osią 
napędową 29, zamontowany obrotowo na półramie i może obracać się w płaszczyźnie 
poprzecznej wokół osi podłużnej ciągnika o 8 ° w każdym kierunku. 

Kabina 11 jest zamontowana na ramie ciągnika na gumowych amortyzatorach i 
wyposażona jest w szkło pochłaniające ciepło, siedzisko operatora 12 regulowane zgodnie z 
wysokością i wagą kierowcy, system ogrzewania i wentylacji 10, lusterka wsteczne 7, 
wycieraczki elektryczne przednich i tylnych okien, reflektorów i tablicy przyrządów 8. 
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Sekcja В. Dane techniczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.1 Ciągnik Belarus-320/422: 

 

1 – Filtr powietrza. 2 –Układ chłodzenia. 3-Silnik. 4- Zewnętrzne panele nadwozia – maska 
silnika. 5-Tłumik. 6- Zbiornik oleju hydraulicznego. 7- Lusterka wsteczne 8- Deska 
rozdzielcza.9- Kolumna kierownicza. 10- Blok grzewczo-wentylacyjny. 11- Dach kabiny. 12- 
Siedzisko operatora. 13- Zbiornik paliwa. 15 – Poprzeczka z widełkami (trawers). 16 – cięgła 
dolne tylnego układu zawieszenia TUZ.  17 – Cylindry hydrauliczne tylnego układu 

zawieszenia. 18 – Tylny WOM. 19– Dyszel, dolny zaczep rolniczy. 20 –Tylne koło. 21 – Miechy. 
22 – tylny most. 23 – Korpus pośredni. 24  – Skrzynia biegów. 25 –Sprzęgło. 26 – Wał 
napędowy przedniej osi. 27- Sprzęgło wolno biegowe przedniej osi napędowej. 28 – półrama. 
29 – Przedni most napędowy 30 – Przednie koło. 31 – Przedni WOM. 32 – Przedni zaczep. 
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Rys. 3.2 Ciągnik Belarus-622: 

 
1 – Filtr powietrza. 2 –Układ chłodzenia. 3-Silnik. 4- Zewnętrzne panele nadwozia - maska. 

5- Tłumik. 6- Zbiornik oleju hydraulicznego. 7- Lusterka wsteczne 8- Deska rozdzielcza. 

9- Kolumna kierownicza wraz kołem kierownicy. 10- Blok grzewczo-wentylacyjny. 11- Dach 

kabiny. 12- Siedzisko operatora. 13- Zbiornik paliwa (zbiorniki paliwa mogą być również 

umieszczone nad kołami tylnymi). 14- Podnośnik hydrauliczny. 15 –Poprzeczka z widełkami 

- trawers. 16 – cięgła dolne tylnego układu zawieszenia. 17 – Cylindry hydrauliczne TUZ. 

18 – Tylny WOM. 19 – Dyszel. 20 – Tylne koło. 22 – Tylna Oś. 23 – Korpus pośredni. 24 – 

Skrzynia biegów. 25 – Sprzęgło . 26 – Wał napędowy przedniej osi. 27- Sprzęgło 

wolnobiegowe przedniej osi napędowej. 28 – półrama. 29 – Przednia oś napędowe 30 – 

Przednie koło. 31 – Przedni WOM. 32 – Przedni zaczep. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3424380_1_2&amp;amp%3Bamp%3Bs1=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%EE%E4%FA%B8%EC%ED%E8%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3424380_1_2&amp;amp%3Bamp%3Bs1=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%EE%E4%FA%B8%EC%ED%E8%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3424380_1_2&amp;amp%3Bamp%3Bs1=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%EE%E4%FA%B8%EC%ED%E8%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3424380_1_2&amp;amp%3Bamp%3Bs1=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%EE%E4%FA%B8%EC%ED%E8%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3424380_1_2&amp;amp%3Bamp%3Bs1=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%EE%E4%FA%B8%EC%ED%E8%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3424380_1_2&amp;amp%3Bamp%3Bs1=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%EE%E4%FA%B8%EC%ED%E8%EA
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Układ jezdny traktorów ciągników – przednie koła sterujące 30 i tylne koła napędowe z 
niskociśnieniowymi oponami pneumatycznymi 20. 

Układ kierowniczy – hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym (pompa 
dozująca i pompa zębata oleju zamontowane na silniku). Regulowana wysokość i kąt 
nachylenia kolumny kierowniczej z pompą dozującą 9 zainstalowaną w kabinie 11. 

Hamulce zasadnicze (robocze) - tarczowe hamulcowe w kąpieli olejowej, oddzielne 
dla lewego i prawego tylnego koła, z mechanicznym sterowaniem dwupedałowym. Alternatywą 
dla hamulców zasadniczych jest hamulec postojowy (awaryjny / ręczny), służący do 
unieruchomienia ciągnika na postoju.  

Wyposażenie elektryczne w ciągnikach ze stałym prądem o wartości znamionowej 12V 
składa się ze źródeł energii, środków uruchamiania silnika, urządzeń kontrolnych, urządzeń 
oświetleniowych, alarmów świetlnych i dźwiękowych, urządzeń przełączających, akcesoriów i 
gniazd dla zewnętrznych odbiorców. 

Sprzęt elektryczny jest połączony do pojedynczego obwodu, funkcja drugiego przewodu 
sprawują metalowe części ciągnika, do którego podłączone są ujemne zaciski urządzeń 
elektrycznych. 

W ciągnikach Belarus- serii 320 i 422 akumulator znajduje się na prawym tylnym kole 
we wnęce kabiny, natomiast w ciągnikach Belarus-622 umieszczony jest tuż pod podłogą 
kabiny za podnóżkiem. 

Alternator prądu przemiennego ze zintegrowanym prostownikiem i regulatorem napięcia 
są umieszczone na silniku. 

Ciągniki są wyposażone w hydrauliczny układ podnośnikowy, który zapewnia połączenie 

i sterowanie maszynami (i narzędziami) zawieszanymi i półzawieszanymi oraz przyczepami. 

Hydrauliczny system zaczepowy w ciągnikach Belarus-320 i Belarus-422 jest połączony z 

hydraulicznym układem kierowniczym i składa się z pompy olejowej zamontowanej na silniku, 

zbiorniku oleju 6 z filtrem czyszczenia oleju zamontowanym na obudowie sprzęgła ciernego 25 

pod maską silnika, z 3-sekcyjnego hydraulicznego rozdzielacza sterującego, 2 cylindrów 

tylnego układu zawieszenia 17, 2 przednich i 2 tylnych dodatkowych wyjść do połączeń maszyn 

(narzędzi) agregowanych z ciągnikiem. 
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Hydrauliczny układ zaczepowy ciągnika Belarus-622 różni się od tego w ciągnikach 

Belarus-320 /422 obecnością oddzielnej pompy oleju zamontowanej na skrzyni biegów, 
podnośnikiem hydraulicznym 14 który zapewnia automatyczną regulację pozycyjną, siłową i 
mieszaną położenia narzędzia względem podłoża i 2 tłokowymi cylindrami 
hydraulicznymi 17 zapewniających zwiększoną nośność podłączonego systemu. 

Układ podnośnikowy 16 składa się z czterech łączeń z regulowanymi według długości 

wieszakami i jest używany do łączenia ciągnika z maszynami (narzędziami) zawieszanymi i 

półzawieszanymi i regulacji ich położenia. Maszyny (narzędzia) zawieszane są przymocowane 

do ciągnika w trzech punktach: na dolnych końcach cięgła i regulowane wzdłuż długiego 

(centralnego) cięgła. 

Aby móc połączyć przyczepę, zaczep jest wyposażony w poprzeczną wtyczkę do 
przyczepy 15 która jest zamontowana w przegubach na dolnych końcach cięgieł. 

Wał odbioru mocy (WOM) 18 jest zamontowany na obudowie tylnej osi i zapewnia 2- 
biegowy napęd w trybie niezależnym i synchronicznym (zależnym). 

Układ pneumatyczny - jednoobwodowy, zapewnia kontrolę nad hamulcem przyczepy i 
maszyn rolniczych, wyposażonych w układ pneumatyczny i inflację opon. Jednocylindrowa 
sprężarka pneumatyczna jest umieszczona na silniku. 
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Dane techniczne 
 

Rozmiar i ciężar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nazwa parametru Belarus 320 Belarus 422 Belarus 622 

А Długość, mm 3115 3115 3450 

B Szerokość, mm 1570 1570 1700 

С Wysokość, mm 2245 2245 2310 

D Baza, mm 1840 1840 2015 

E Przedni rozstaw, mm 1280 I 1408 1280 I 1408 1388 I 1532 

F Tylny rozstaw, mm 1250 I 1400 1250 I 1400 1410 I 1510 

G 
Prześwit pod tylną osią, 
mm 

 
330 

 
330 

 
360 

 Ciężar, kg:  

 - konstrukcyjny 1850 2000 2200 

 - eksploatacyjny 
(bezdodatkoweg 
obciążenia) 

 
2050 

 
2205 

 
2410 

 - Maksymalna eksploatacja 
4000 3000 3000 

 - W stanie wysyłki z fabryki  
1930 

 
2090 

 
2300 

С
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Specyfikacje techniczne 
 

Nazwa parametru 
(charakterystyka) 

Model traktora 
Belarus-320 Belarus-422 Belarus-622 

 
Ogólne dane 

Marka ciągnika 

Model 

«Belarus» 

320 422 622 

Typ ciągnika Kołowy, rolniczy, 
uniwersalny 

Klasa uciągu 0,6 0,9 

Uciąg znamionowy - 

Wzmocnienie kN (kg) 
0,65(650) 0,71(710) 0,82(820) 

Moc robocza - 

Kw (k.m) 

 
24,2(33) 

 
32,25(43,86) 

 
40,75(55,42) 

Ilość biegów  

• do przodu 

• do tyłu 

 
16 

 

8 

Prędkość jazdy z 

oponami podstawowej 

konfiguracji 

km/h (m/s): 

Prędkość do przodu 

 

Minimum 1,2(0,33) 1,0(0,28) 1,1(0,3) 

Maximum 27,8(7,7) 25,1(6,97) 29(8,05) 

  Prędkość do tyłu    

Minimum 2,0(0,55) 1,8(0,5) 2,1(0,58) 

Maximum 14,8(4,1) 13,3(3,7) 15,4(4,3) 

Czas ciągłej pracy 

bez tankowania przy 

80 % obciążenia 

silnika h, nie mniej 

niż 

 
 

6,2 

 
 

4,5 

 
 

6,5 

Minimalny promień 

skrętu, m 
3,8 3,8 3,9 



 

Belarus-320/422/622. Instrukcja obsługi. 

С8 

Sekcja C. Dane techniczne . 

 

Nazwa parametru 

(charakterystyka) 

Model traktora  
Belarus-320 Belarus-422 Belarus-622 

Kąt podnoszenia 
ciągnika na suchej 
glebie (darni), nie 
więcej niż 

 

z przyczepą:  
bez przyczepy: 

12 
20 

Maksymalna głębokość 
brodzenia, m 

 

0,45 
 

0,45 
 

0,6 

 

Silnik 
 

Typ silnika Diesel, 4 -suwowy Diesel, 4-suwowy 

turbodoładowany 

Marka LDW1603/B3 LDW2204 LDW2204T 

Moc, kw (km): 
znamionowa, 
eksploatacyjna 

 

26,5 (36) 
24,2 (32,9) 

 

36,6 (49,7) 
32,25 (43,86) 

 

46,0 (62,5) 
40,75 (55,42) 

Znamionowa 
prędkość wału 
karbowego, 
obr./min 

 
3000 

Jednostkowe zużycie 
paliwa g/(kWt·h) 

 

280(206) 
 

290 (213) 
 

290 (213) 

Moment obrotowy w 
trybie mocy 
znamionowej , N·m 
(kg·m) 

 
84(8,6) 

 
116,5 (11,9) 

 
146,5 (14,9) 

 Ilość cylindrów 3 4 4 

Rozmieszczenie 

cylindrów 

Pionowa, w rzędzie 

Średnica cylindra, 

mm 
88 88 88 

Skok tłoka, mm 90,4 90,4 90,4 

Pojemność  robocza, 
cm³ 

1649 2199 2199 

Stopień sprężania 22:1 22,5:1 22,5:1 

Minimalna prędkość 

obrotowa wału 

karbowego, obr/min 

(obr./min) 

 

900 

Maksymalny moment 
obrotowy N·m 
(kg·m) 

92,3-97 
(9,4-9,9) 

(na 1650 rpm) 

125-135 
(12,7-13,8) 

(na 2100 rpm) 

174-182 
(17,7-18,6) 

(na 2000 rpm) 
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Nazwa parametru 
(charakterystyka) 

Model traktora  

Belarus-320 Belarus-422 Belarus-622 

Zużycie oleju, g/ 

kWt*h (g/l.s·h) 
0,7(0,5) 0,7(0,5) 0,7/(0,5) 

 

Turbodoładowanie 
 

Nie 
 

Nie 
Tak 

Układ chłodzenia Ciekły, zamknięty 

Maksymalna 

temperatura 

płynu 

chłodzącego, oС 

 

110 

Pojemność układu 

chłodzącego , l 
9,5 11,0 11,0 

Układ smarowania Kombinowany 

Objętość oleju w 

skrzyni korbowej, l 
3,8 6,4 6,4 

Minimalne ciśnienie 

oleju, MPa (kg/cm
2 

) 

 
0,2(2,0) 

 
0,2(2,0) 

 
0,2(2,0) 

Czyszczenie oleju 
Filtr pełnoprzepływowy z papierowym wkładem filtracyjnym 15 mkm. 

Układ paliwowy Z wtryskiem pośrednim do komory wirowej (pompowtryski) 

Ręczna pompka 
paliwa 

Wydajność 64 K/ч 

Pompa paliwowa Pompa nurnikowa QLC 6590.376 
Pompa nurnikowa 
QLC 6590.319 

Dysza Stanadyne, Bosch 

Regulator Odśrodkowy regulator prędkości 

Filtr paliwa Filtr gruboziarnisty z osadnikiem i filtr drobnoziarnisty z wkładem 
papierowym 7  

Pojemność zbiornika 

paliwa 
32 32 61 

Układ rozruchowy Rozrusznik elektryczny , 12V 

 

Sprzęgło 

   Typ  Mechaniczne, tarczowe, suche, jednostopniowe, zamknięte  

Średnica tarczy 

napędowej, mm 

 
200 

 
240 

 
240 
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Nazwa parametru 

(charakterystyka) 

Model traktora  

Belarus-320 Belarus-422 Belarus-622 

                Przekładnia 

Typ Mechaniczna, zębata, niezsynchronizowana z dwoma zakresami 
prędkości: polowe, szosowe i reduktorem żółw/zając  

Liczba biegów 4 

 Liczba zakresów:  

- jazda do przodu 2 

- do tyłu 1 

Liczba biegów 
reduktora: 

 

2 

    

Tylny most 
    

Główna przekładnia Para stożkowych kół zębatych z okrągłymi zębami 

Mechanizm różnicowy Typ przekładni, stożkowa typu zamkniętego 

Blokada 
mechanizmu 
różnicowego 

 

Mechaniczna 

Przekazywanie 
napędu 

jednostopniowy 
reduktor 
śrubowy 

2 stopniowe reduktory planetarne 

    

Przednia oś 
    

Typ  

Most stożkowy, z automatycznym 
załączaniem napędu na przednie 
koła  

Most stożkowy, z 
automatycznym i 
mechanicznym 
załączaniem  

Główna przekładnia Para stożkowych kół zębatych z okrągłymi zębami 

Mechanizm różnicowy 
 

Samoblokujący, 

z wolnym kołem zapadkowym 

Zębaty , 
samoblokujący 

Napęd przedniej osi Z wtórnego wału skrzyni biegów 
ze sprzęgła  

 

Sterowanie (kontrola) 
 

Automatyczne przełączanie przy poślizgu 

tylnego koła 

Automatyczne 
załączanie wolnego 
biegu ze sprzęgłem i 
załączanie 
wymuszone za 
pomocą  sprzęgła 
zębatego 

    

Hamulce 
    

Robocze Tarczowe hamulcowe w kąpieli olejowej, oddzielne dla lewego i 
prawego tylnego koła, z mechanicznym sterowaniem dwupedałowym 

Postojowe Ręczny hamulec mechaniczny 
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Nazwa parametru 

(charakterystyka) 

Model traktora  

Belarus-320 Belarus-422 Belarus-622 

Hydrauliczny układ kierowniczy 

Typ 
Wspomaganie hydrostatyczne z hydraulicznym zaworem sterującym 
(orbitrolem)  

Układ hydrauliczny W połączeniu z układem hydraulicznym  Autonomiczny 

Wydajność pompy 
zasilającej l/ min 

 

27 

Zawór kierowniczy:  

Stałej objętości 

cm3/ v 

 
50 

 
100 

Ciśnienie robocze, 

kg/cm2 
 

140 

Ciśnienie 
zaworów amortyzacji, 

kg/cm3 

 
 

200 

Cylinder hydrauliczny:    

Średnica tłoku, mm 
40 50 

Skok trzpienia, mm 160 200 
Koło kierownicy:  

Granice regulacji 
kąta, stopnie 

 

Od 25 do 40 

Regulacja wysokości, 
mm 

 

80 

Wolne obroty koła 
kierownicy, mm 

 

25 

Wyposażenie elektryczne 

Typ prądu i napięcia w 
systemie pokładowym 

 

Stałe, 12 V 

System zasilania  

Generator Prąd przemienny z wbudowanym prostownikiem i regulatorem 
napięcia 14V, prąd maksymalny 65A 

Bateria akumulatora 

liczba,  

pojemność, Аh 

 
1 

88 

 
1 

120 

System oświetlenia , 
oświetleniowa  i 
dźwiękowa 
sygnalizacja 

 
 

- 2 przednie światła drogowe; 
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Nazwa parametru 
(charakterystyka) 

Model traktora  
Belarus-320 Belarus-422 Belarus-622 

 - 2 przednie światła drogowe bliskiego zasięgu; 
- 2 przednie i 2 tylne światła robocze; 
- 2 przednie światła (kierunkowskazy i światła postojowe); 
- 2 tylne światła (kierunkowskazy, światła STOP i światła postojowe); 

- światło tablicy rejestracyjnej; 
- lampa sufitowa oświetlająca kabinę; 
- sygnał dźwiękowy 

Urządzenia 
wskazujące, 
panele 
wskaźników 

Panel wskaźników, elektryczny panel prędkości ciągnika i obrotów 
silnika oraz blok lampek kontrolnych  

Podłączenie 
zewnętrznych 
odbiorców energii 

 

Gniazdo elektryczne  

  

Tylny wał WOM 
    

Napęd Dwuzakresowy, zależny i niezależny 

  Przekazywana moc 
Pełna moc silnika 

Prędkość obrotu 

WOM 
(szacowana),obr./min: 

 

prędkość 

niezależnego napędu 

wału karbowego 

silnika 2800 obr./min 

 
540 i 1000 

Z napędem 

synchronicznym obr/ 
min 

 

3,4 i 6,3 

Końcówka wałka WOM 6 – 8 lub 21 frezowa  

Kierunek obrotu 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 

    

Hydrauliczny układ zaczepowy 
   

Typ Oddzielny układ, połączony z układem 
hydraulicznym 

Oddzielny układ 

Liczba par 
niezależnych wyjść 

2 

Sposób regulacji 
sprzętu rolniczego 

 
piętrowa 

piętrowa, 
siłowa, 
pozycyjna, 
kombinowana 
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Nazwa 
parametru 

(charakteryka) 

Model traktora  

Belarus-320 Belarus-422 Belarus-622 

Wydajność 
pompy K/мIн 27 40 

Ciśnienie w układzie, 
bar  200-20 

Rozdzielacz 3-sekcyjny, R16 3- sekcyjny RP- 
70 

Cylindry hydrauliczne 2 szt., Ø50 mm, skok 
120 mm 

2 szt., Ø63 mm, skok 
120 mm  

2 szt., Ø63 mm, skok 
200 mm 

Objętość oleju 
w zbiorniku, l 

 

 
Tylne narzędzia 

zaczepowe 

 

Trzypunktowy układ zawieszania kategorii 1 
według ISO 730/1, z mechanicznym 
mocowaniem w pozycji transportowej 

Trzypunktowy układ 
zawieszania NU-
2 zgodny z 
Normą 10677 lub 
kat. 2 wg ISO 
730/1 

Dopuszczalne 
obciążenie zaczepu 
tylnego w 
odległości 610 mm 
od osi zawieszenia, 
kN (kg) 

 

7,5(750) 

 

11,0(1100) 

 

18,0(1800) 

    

System pneumatyczny 
    

Sprężarka Jednocylindrowa, chłodzona powietrzem  

Napęd sterowania 
hamulcem przyczepy 

Pneumatyczny, pojedynczy przewód połączony z 
hamulcami roboczymi ciągnika  

 

Układ jezdny 
 

Typ kołowy, koła z oponami pneumatycznymi niskiego ciśnienia, 
napęd 4x4, napędzane i sterujące koła przednie, 

tylne - prowadzące 
Typ i rozmiar opon   

- Koła przednie: 210/80R16 12,4L16 

- Koła tylne 11,2-20 360/70R24 
    

 

Wyposażenie ciągnika opcjonalne 

 

Przednie obciążniki 
(balastowe) 

 

- ilość, sztuka 8 

- ciężar, kg 175 
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Szacunkowa prędkość dla ciągnika Belarus-320 km/h 

przy prędkości silnika w zakresie 1300…3000 obr/ min 

(opony 11,2-20). 

 

Nazwa parametru 
(charakterystyka) 

Model traktora  
Belarus-320 Belarus-422 Belarus-622 

Przedni WOM  

- moc transmitowana, 
kWt/t 20 (27) 

- Napęd Dwuzakresowy, zależny i niezależny  

- Prędkość obrotowa 
trzpienia przy 
prędkości obrotowej 
wału karbowego 2750 
(obr/min) 

 

 

540 i 1000 

z napędem 
synchronicznym,·obr/ 
m drogi 

3,4 i 6,3 

Przedni układ 
zawieszenia Trzypunktowy układ zawieszenia kategorii I według ISO 730/1 

Nośność przy 

promieniu 610 mm, 
kN (kg) 

 

3,5 (350) 

Urządzenie 
Holownicze, zaczep 
przedni 

TAS-1M (typ wahadłowy) kategorii 2 według ISO 6489 do 
montowania z naczepami i przyczepami 

Hak hydrauliczny  
- 

 
- 

ТSU-2 do montowania z 

naczepami i przyczepami 
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Szacunkowa prędkość dla ciągnika Belarus-422 km/h przy 

prędkości silnika w zakresie 1350…3000 obr/min (opony 11,2-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szacunkowa prędkość dla ciągnika Belarus-622 km/h 

przy prędkości silnia w zakresie 1350…3000 obr/min 

(opony 360/70R24) 
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С16 składowych silnika. 

Numery części składowych silnika 

Tabliczka znamionowa ciągnika z numerem 

seryjnym ciągnika i silnika Diesla Numer dźwigni przełączania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numer tylnej osi znajduje się na 

obudowie tylnej osi, po prawej stronie, 

patrząc wzdłuż ruchu ciągnika (dla 

ciągników Belarus-320/422) 

 
 
 
 
 

Numer ciągnika (z prawej strony 

półramy) 
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C17 
 
 

Numer tylnej osi znajduje się na 

obudowie tylnej osi, po lewej stronie, 

patrząc wzdłuż ruchu ciągnika (dla 

ciągnika Belarus-622) 
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Sekcja D: Elementy sterowania 

Elementy i narzędzia sterowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4.1 
 

1. Pedał sprzęgła ciernego; 
2. Dźwignia reduktora skrzyni biegów (żółw / zając); 
3. Sterowanie kątem kolumny kierowniczej; 
4. Pokrętło rozrusznika i zatrzymania silnika i narzędzi 
5. Przełączanie kierunkowskazów, świateł mijania i reflektorów, 
sygnalizatorów  dźwiękowych; 
6. Zestaw wskaźników; 
7. Blok lampek kontrolnych; 
8. Panel prędkościomierza i obrotów; 
9. Koło kierownicy; 
10. Zdalne sterowanie panelem prędkościomierza; 
11. Przełącznik spryskiwacza szyby przedniej; 
12. Przełącznik świateł awaryjnych; 
13. Zablokowanie uchwytu drzwi kabiny; 
14. Dźwignia przekładni (skrzyni biegów); 
15. Klawisz włączania świateł; 
16. Dźwignia zmiany zakresów biegów (polowe / szosowe) i do tyłu; 
17. Zaczep pedału hamulca; 
18. Lewy pedał hamulca; 
19. Prawy pedał hamulca; 
20. Pedał gazu 
20а. Dźwignia sterowania przednią osią napędową (tylko w Belarus-622); 
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Rys.4.2. 

21. Dźwignia sterowania hamulcem postojowym; 

22. Dźwignia sterowania ręcznym dopływem paliwa; 
23. Dźwignia sterowania tylnym wyjściem hydrauliki zewnętrznej ; 

24. Dźwignia sterowania tylnym wyjściem hydrauliki zewnętrznej; 
25. Dźwignia sterowania tylnym podnośnikiem w Belarus 320, 422  

(w Belarus-622 dźwignia sterowania przednim wyjściem hydrauliki 
zewnętrznej); 

26. Dźwignia sterowania regulacją siłową (tylko w Belarus-622); 
27. Dźwignia sterowania regulacją pozycyjną (tylko w Belarus-622); 
28. Główny wyłącznik prądu; 
29. Dźwignia przełączania tylnego WOM; 
30. Uchwyt sterowania blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi. 

 

Pedał sprzęgła (1) 

Po naciśnięciu pedału, sprzęgło włącza się. 
 

Dźwignia reduktora skrzyni biegów (2) 

Pociągnięcie uchwytu do przodu włącza biegi wolne (L - żółw), do tyłu - biegi 

szybkie (H - zając). Położenie środkowe dezaktywuje przednią i tylną oś. 

Schemat zmiany biegów został pokazany na rys. 4.3 
Rys. 4.3 
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Dźwignia przełączania tylnego WOM (29) 
WOM włącza się po przesunięciu dźwigni do przodu i w dół (patrząc w kierunku jazdy). 
WOM wyłącza się po przesunięciu dźwigni do tyłu i do góry (patrząc w kierunku jazdy). 

Przełączanie trybów wałka (niezależny/synchroniczny - zależny) 
tylnego WOM 
Pokrętło znajduje się na skrzyni biegów, po lewej stronie, patrząc    

w    kierunku    jazdy     (1     na     rys.     4.4) niezależny WOM 
włączamy przesuwając pokrętło zgodnie z kierunkiem ruchu 
zegara, synchroniczny - przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara. 
Pozycja środkowa - WOM jest wyłączony. 

Rys. 4.4
 

Przełączanie trybów prędkości wałka WOM 
Wał całkowicie wciśnięty w obudowę (1 
na rys. 4.5) zapewnia przełącznik o prędkości 1000 
obr/min (6,5 obr/ m jazdy), natomiast gdy wałek 
całkowicie wyciągnięty - 1 – 540 obr/min (3,5 obr/ m 
jazdy). Każde położenie wałka 1 jest zamocowane za 
pomocą zapadki zatrzymującej 2. Pozycja środkowa - 
WOM jest wyłączony. 
Koło kierownicy (9) 
Obracając zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara - 
przednie koła skręcają w prawo, przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara - przednie koła skręcają w lewo 
 
Dźwignia sterowania dopływem paliwa (22) 

Pic. 4.5. 

Pociągnięcie dźwigni do przodu (zgodnie z ruchem ciągnika) zwiększa dopływ paliwa, do 
tyłu - zmniejsza go. 

Lewy pedał hamulca (18) 

Naciśnięcie pedału prowadzi do zahamowania lewego koła. 

Zaczep pedału hamulca (17) 

Przy jego pomocy dwa pedały hamulca zostają zablokowane. 
 

Prawy pedał hamulca (19) 

Naciśnięcie pedału prowadzi do zahamowania prawego koła. 

Dźwignia zmiany zakresów i biegów jazdy do tyłu (16) 

Dźwignia włącza wymagany zakres I lub II, lub jazdę do tyłu zgodnie z 

obwodem przełączającym pokazanym na górnym Rys.4.7 
 

Dźwignia przekładni (14) 

Dźwignia włącza wymagany bieg zgodnie z obwodem przełączającym 

pokazanym na dolnym Rys 4.7. 

 

Rys.4.7 
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Pedał przyspieszania (20) 

Naciśnięcie pedału zwiększa prędkość silnika. 
 

Dźwignia sterowania przednią osią napędową (20A) (tylko w Belarus-622) 

Posiada ona dwa tryby pracy: 

Poruszając uchwytem do siebie i przekręcając przeciwnie do kierunku ruchu 
wskazówek  zegara – przednia oś włączona (tryb wymuszony). 

Przekręcając uchwyt zgodnie z ruchem  wskazówek zegara i poruszając go do przodu – 
przednia oś pracuje w trybie automatycznym. 

 

Dla Belarus-320/422 z rozdzielaczem Р16.333. Dźwignia sterowania tylnymi 
wylotami hydraulicznymi (23), (24). 

Dźwignia posiada 4 położenia (z góry do dołu): «Podnoszenie», «Neutralne», «Pływanie», 

«Obniżanie». Położenia «Neutralne», «Pływanie» - stałe. 
Dla Belarus-320/422 z rozdzielaczem Р16.333. Dźwignia sterowania tylnym podnośnikiem 

(25). 

Dźwignia posiada 4 położenia (z góry do dołu): «Podnoszenie», «Neutralne», «Pływanie», 
«Obniżanie». Położenia «Neutralne», «Pływanie» - stałe. 

Dla Belarus-622 z rozdzielaczem RP-70. Dźwignia sterowania tylnymi wyjściami 
hydrauliki zewnętrznej (23), (24)) i dźwignia sterowania przednimi wyjściami 
hydrauliki zewnętrznej (25). 
Dźwignia posiada 4 położenia (z góry do dołu): «Podnoszenie», «Neutralne», «Pływanie», 

«Obniżanie». Położenia «Neutralne», «Pływanie» - stałe. 
Więcej na temat HUZ i TUZ w sekcjach D15, D16 

 

Uchwyt sterowania blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu. (30). 

Pozycja górna uchwytu - blokada jest włączona, 

pozycja dolna - blokada jest wyłączona 

Dźwignia sterowania hamulcem postojowym (21) 

Przesunięcie dźwigni do góry prowadzi do zatrzymania ciągnika na postoju. 
 

Sterowanie kątem kolumny kierowniczej (3) 

Służy do zmiany kąta kolumny kierowniczej w zakresie od 25 ° do 40 °. Więcej na temat 

kolumny kierowniczej - D18. 
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Panele wskaźników i przełączniki 

Włącznik rozrusznika i paneli 
wskaźników 

Posiada 4 położenia (rys.4.8): 

0 – «Wyłączony OFF»; 

I – «Urządzenia, blok lampek 

ostrzegawczych, świece żarowe silnika i 

zawór elektromagnetyczny układu 

paliwowego są włączone. Na panelu 

lampek ostrzegawczych zapala się lampka 

kontrola awaryjnego ciśnienia oleju oraz 

sygnalizator świec żarowych; 

II – «Rozrusznik włączony» (pozycja 

nietrwała) - po uruchomieniu silnika lampka 

kontrolna i alarm dźwiękowy wyłączają się. 

III – Zasilanie radiowe 

(obrót klucza zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara). 

 
Główny wyłącznik prądu 

Ciągniki są wyposażone w przełącznik 

"masy". Aby wyłączyć przełącznik należy 

obrócić klucz (rys.4.9.1, 4.9.2). 

Konstrukcja przełącznika umożliwia 

wyjęcie klucza. 

 
Przełącznik światła centralnego (1 

rys..4.11) 

Posiada 3 położenia: 
I – «Wyłączony»; 

II – «przednie i tylne światła postojowe są 

włączone, tablica rejestracyjna i wskaźniki na 

desce    rozdzielczej     są     podświetlone; III- 

przednie, tylne światła parkingowe i główne 

są włączone, tablica rejestracyjna i 

wskaźniki na desce rozdzielczej są 

podświetlone; 

 
 
 
 
 
 
 

 
II I 0 III 

Rys.4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
«prąd» jest włączony 

Rys.4.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«prąd» jest wyłączony 

Rys.4.9.2 

 

 

 

 

Uwaga! Wyłączanie "prądu" podczas 

uruchomionego - pracującego silnika jest 
zabronione! 
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Przełącznik pod kierownicą 
 

Zapewnia przełączanie kierunkowskazów, 

świateł mijania i drogowych, sygnału 

dźwiękowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.4.10 
 

Kierunkowskazy są włączane poprzez 

pociągnięcie dźwigni ze środkowej pozycji 

do przodu lub tyłu (rys.4.10) 

Sygnał dźwiękowy włączany jest poprzez 

wciśniecie dźwigni w kierunku osiowym. 

Włącza się w dowolnym położeniu dźwigni 

(rys.4.10). 

 
Przednie światła drogowe «Dalekie»/ 

«Bliskie» 

W celu włączenia świateł bliskiego zasięgu 

należy  ustawić  centralny  włącznik światła 

(1) w położeniu III (rys.4.11), oraz 

przełącznik dźwigni pod kierownicą do 

położenia środkowego – «światła bliskie». 

«Światła dalekie» są włączane poprzez 

wciśnięcie przycisku dźwigni aż do końca. 

Położenie     dźwigni     świateł   «bliskich»/ 

«dalekich» jest trwałe. 

Pociągnięcie dźwigni do końca z położenia 

«świateł bliskich» nie posiada trwałej 

pozycji. 

Włączenie świateł dalekiego zasięgu 

«migotanie świateł dalekich», niezależnie 

od położenia włącznika światła centralnego. 

 
 
 
 
 
 
 

Rys.4.11 

 
Przełącznik  spryskiwacza przedniej 

szyby (11 na  rys. 4.1). 

Wciskając przycisk (pozycja trwała) włącza 

spryskiwacz. 

Przełącznik świateł awaryjnych 

(2 na rys. 4.1). 

Wciskając przycisk włączają się światła 

awaryjne. W przycisk wbudowana jest 

lampka kontrolna, która miga jednocześnie 

z alarmem. 
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Zestaw panela wskaźników i lampek  
 

Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego w silniku (1) z lampką ostrzegawczą 

awaryjnej temperatury chłodziwa w silniku (1а). Skala wskaźnika ma trzy położenia: 

- Robocze – 80…100°С; 
- nie-robocze(dwa) – 40…80° i 100…120°С. 

Lampka ostrzegawcza awaryjnej temperatury 

zapala się przy temperaturze chłodziwa 105 °С. 

 
 

Wskaźnik paliwa (2) z lampką ostrzegawczą 
wskazującą poziom rezerwy 
(2а). Podział wskaźnika: 0 - 1/2 - 1. 

Nie dopuszczaj do tego by zbiornik był pusty. 

Wskaźnik ciśnienia powietrza w układzie 

pneumatycznym (3) z awaryjną lampką 
ostrzegawczą (3а). 

Skala wskaźnika ma trzy położenia  
- Robocze – od 500 do 800 kPa (5…8 kgс/cm2)  
- nie-robocze (dwa) od 0 do 500 kPa (0…52)
kgс/cm
kgс/cm 

) i od 800 do 1000 kPa (8…10 
 
 Rys.4.12 
 

Lampka awaryjna ciśnienia w systemie pneumatycznym świeci się gdy ciśnienie w 

systemie pneumatycznym jest poniżej dopuszczalnego 

 

Panel prędkościomierza i obrotów silnika 

Przy instalacji panela prędkościomierza i obrotów АР70.3813 (rys.4.13, 4.14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pic. 4.13 

1. Skala prędkości obrotowej wału korbowego 

silnika, (obr/min); 

2. Skala prędkości WOM II 1000 obr/min; 

3. Skala prędkości WOM I 500 obr/min; 

4. Wyświetlacz wskaźnika prędkości WOM; 

5. Wskaźnik zużycia oleju napędowego, h; 

6. Wyświetlacz prędkości ciągnika, km/h; 

7. Wyświetlacz motogodzin ciagnika i prędkości ciągnika; 

8. Wskaźnik ruchomy prędkości obrotowej wału 

korbowego. 

 
 
 

Elektroniczny panel zainstalowany na desce rozdzielczej działa w następujący 

sposób: 
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- Przy zatrzymanym ciągniku, po ustawieniu pokrętła rozrusznika i narzędzi w pozycji «I» na 

wyświetlaczu (7) pojawi się (5) czas roboczy silnika w godzinach; 

- Podczas eksploatacji ciągnika na wyświetlaczu (7) pojawi się wskazanie (6) aktualnej 

prędkości ciągnika (km / h), a wyświetlacz 5 znika. Elektroniczny sygnał prędkości jest 

odbierany z czujników prędkości zamontowanych na tylnych półosiach tylnego mostu; 

- po uruchomieniu silnika wskaźnik ruchomy (8) przesuwa się na skali kołowej (1) wskazując 

prędkość wału karbowego silnika. W tym samym czasie na wyświetlaczu (4) pojawia się 

wskazanie prędkości WOM (Obr/min). Skala (3) odpowiada za WOM I, a skala (2) odpowiada 

za WOM II. Elektroniczny sygnał prędkości obrotowej jest przekazywany z uzwojenia 

alternatora. 
Zdalne sterowanie panelem prędkościomierza i obrotów 
Panel sterowania jest umieszczony na tablicy rozdzielczej i jest używany do programowania 

 panela w różnych modelach 

ciągników "Belarus", promienia skrętu tylnych 

kół i modeli silnika. 

UWAGA! 

Panel prędkościomierza i obrotów jest 
programowany dla Twojego ciągnika w 
fabryce. Przeprogramowanie jest wymagane 
jedynie przy zmianie rodzaju opon. Nie 
zmieniaj programowania fabrycznego bez 
potrzeby. 

 
 

Rys. 4.14 

(1) - Przycisk do wyświetlenia tacho-prędkościomierza i kodu parametru; 

(2) - Przycisk do wyświetlenia wartości tacho-prędkościomierza zakodowanych podczas 
programowania modelu według modelu ciągnika, promienia toczenia się tylnych kół i 
modelu silnika 

 
Panel obrotów i prędkościomierza 

Przy instalacji tacho-prędkościomierza JE8100/JE8100-2 (rys. 4.15). 

1. Skala wskazująca całkowity czas pracy silnika; 

2. Skala wskazująca prędkość transportu 0-30 km/h; 

3. Skala prędkości silnika, 0 – 3500 obr/min; 

4. Skala prędkości tylnego WOM w trybie 0 - 1000 obr/min; 
5. Skala prędkości tylnego WOM w trybie 0 – 540 obr/min; 

 

4 

 

 

 
 

Rys. 4.15 
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Panel lampek ostrzegawczych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lampka  kierunkowskazów ciągnika 

(kolor zielony) 

 
lampka syngalizujaca 

kierunkowskazy skrętu przyczepy 

(kolor zielony) 

lampka kontrolna 

hamulca ręcznego (kolor 

czerwony) 

 
Lampka kontrolna 

wskazująca zatkany filtr 

powietrza (kolor 

pomarańczowy 

 

Lampka kontrolna świateł 

drogowych (kolor niebieski) 

 

 
Lampka kontrolna środków ułatwiających 

rozruch (kolor pomarańczowy) 

 
Lampka kontrolna ładowania 

akumulatora (kolor 

pomarańczowy) 

 
Lampka kontrolna ciśnienia 

oleju w silniku (kolor 

czerwony) 

 
 
 
 

Lampka ostrzegawcza wskazująca zatkany filtr powietrza: świeci się gdy zostanie 
osiągnięty maksymalny poziom dopuszczalnego zatkania filtra powietrza i wymagane jest 
oczyszczenie go; 
Lampka ostrzegawcza świateł drogowych: zapala się przy włączeniu świateł drogowych; 
Lampka ostrzegawcza środków ułatwiających rozruch: zapala się przy zimnym silniku 
gdy klucz rozrusznika jest w pozycji i wyłącza się gdy świece żarowe są gotowe do 
uruchomienia silnika. Na rozgrzanym silniku (gdy klucz znajduje się w pozycji I) wskaźnik nie 
zapala się - uruchomienie silnika jest możliwe bez świec żarowych. 
Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora: zapala się gdy stan naładowania 
akumulatora jest niski. 
Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku: zapala się gdy ciśnienie oleju jest poniżej 
dopuszczalnego (przy wyłączonym silniku i gdy klucz rozrusznika znajduje się w pozycji "I" 

 
 

Zamki drzwi kabiny 
 

Uchwyt (1) jest używany do otwarcia drzwi kabiny od środka: 
przesuwając uchwyt drzwi otwieramy je. 
Uchwyt (2) blokuje otwarcie drzwi z zewnątrz kabiny (przez 
pociągnięcie). 

 

Rys. 4.16 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5206681_1_2&amp;amp%3Bamp%3Bs1=%EF%EE%F2%E5%ED%F6%E8%EE%EC%E5%F2%F0%20%E2%20%F6%E5%EF%E8%20%EE%E1%F0%E0%F2%ED%EE%E9%20%F1%E2%FF%E7%E8
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Panel przełączników i lampa sufitowa 

D10 

 
 

Przełącznik    tylnych     świateł     (3)   Po 

wciśnięciu przycisku jednocześnie włączają 

się tylne światła oraz światło w lampce 

wbudowanej w przycisk. 

Przełącznik przednich świateł (4) Po 

wciśnięciu przycisku jednocześnie włączają 

się przednie światła oraz światło w lampce 

wbudowanej w przycisk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.4.17.1 

 

Panel (2) z włącznikami wentylacji i 

ogrzewania, przednich i tylnych świateł 

roboczych, przednich i tylnych wycieraczek i 

lampy sufitowej (1) znajduje się po prawej 

stronie naprzeciw stojaka w kabinie (rys. 

4.17.1, 4.17.2). 

Przełącznik wycieraczki przedniej szyby 
(5) Po wciśnięciu przycisku włącza się 
wycieraczka. Przycisk ma trzy trwałe 
położenia: 

• wyłączony - OFF; 
• tryb wolny -  ON; 
• tryb szybki - ON. 

 

Przełącznik wycieraczki tylnej szyby (6) 
Przełącznik ma dwa trwałe położenia: 

• wyłączony «OFF» 

• «wycieraczka jest włączona ON» (pozycja 

trwała) 

Przełącznik ogrzewania i wentylacji w 

kabinie(3). 

Pozwala on na włączenie wentylatora, 

przewietrzania i ogrzewania. 

Przełącznik posiada trzy trwałe pozycje: 

• wyłączony «OFF» 

• Niskie zasilenie powietrzem 

• Duże zasilenie powietrzem 

 

Patrz sekcja Sterowanie ogrzewaniem 

kabiny - D13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.4.17.2 
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Bezpieczniki 

Na tablicy rozdzielczej znajdują się dwa bloki bezpieczników obwodów elektrycznych 
BP-1-01 I BP-2-01 (rys.4.18). Aby dostać się do bezpieczników należy odkręcić śrubkę 
znajdującą się pod kolumną kierownicy i zdjąć obudowę. 

Łącznie dwanaście bezpieczników chroni ciągnik przed przeciążeniami i zwarciami: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrzynka bezpieczników BP-4 (rys. 4.19) chroni 
obwody elektryczne przed obciążeniami i zwarciami w 
kabinie ciągnika. 
Pięć bezpieczników chroni przed obciążeniami w 
następujących obwodach: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 4.19 

Pic.4.18 

 BP-2-01  BP-1-01 

 
1 

 
- światła drogowe (25А); 

 
1 

- zasilanie urządzeń i wyłącznik 

zabezpieczający lampkę ostrzegawczą 

hamulca ręcznego (15А); 

2 - sygnał dźwiękowy (15А); 2 - Przerywacz kierunkowskazów (7,5А); 

 
3 

 
- lampa przenośna (25А); 

 
3 

- prawe światło 

krótkiej odległości 

(7,5А); 

4 - światła awaryjne (15А); 4 - lewe światło 

krótkiej odległości 

(7,5А); 

 
5 

- wycieraczka przedniej szyby 

(15А); 

 
5 

- prawe światła postojowe, 

podświetlanie urządzeń (15А); 

6 - światła STOP (15А); 6 - lewe światła postojowe (7,5А). 
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1. Wycieraczki przedniej szyby (15А); 

2. Lampa sufitowa kabiny (7,5А); 

3. Wycieraczka tylnej szyby (7,5); 

4. Przednie światła robocze (15А); 

5. Tylne światła robocze (25А); 

6. Wentylacja i ogrzewanie (25А); 

D12 

 
 

Sterowanie ogrzewaniem kabiny 

Aby włączyć ogrzewanie w kabinie: 

• Otwórz zawór (1) połączony z blokiem 

cylindrów (rys. 4.20.1) 

• Włącz ogrzewanie za pomocą pokrętła (3, 

rys.4.17.2 - D10) i skieruj strumień powietrza 

w pożądanym kierunku za pomocą 

regulowanych kanałów. Otwierając lub 

zamykając klapę recyrkulacyjną (2) można 

kontrolować ilość świeżego powietrza 

wchodzącego do kabiny (zdjęcie 4.20.2). 

UWAGA: Aby szybko ogrzać kabinę, otwórz 

całkowicie klapę recyrkulacyjną i włącz 

pokrętło na wysoki tryb ogrzewania. 

(.3, rys.4.17.2 - D10). 

UWAGA! Do odprowadzenia cieczy z 

instalacji grzewczej w sezonie zimowym 

zapewniony jest korek spustowy (4) po lewej 

i prawej stronie (rys.4.20.1). W tym 

przypadku, po odprowadzeniu cieczy i 

usunięcia zatorów, przedmuchaj zawory 

(1) układu sprężonym powietrzem i 
otwórz zaczepki (5) dźwigu (4). 
W celu włączenia trybu wentylacji w sezonie 
letnim, element (1) musi być zamknięty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4.20.1 

 
 
 
 
 
 

 

Rys. 4.20.2 

 

Ostrzeżenie! Aby uniknąć spalenia przewodów, nigdy nie używaj  bezpieczników  o większym 
natężeniu niż określone w tym rozdziale. Jeśli bezpiecznik często spala się należy wykryć 
przyczynę i usunąć usterkę. 
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Podłączenie elementów do sprzętu elektrycznego 

Standardowe gniazdko wielofunkcyjne służy do 

podłączania zasilania przyczep lub 

holowanego sprzętu rolniczego (rys. 4.21). 

Gniazdko jest umieszczone na zewnątrz z tyłu 

kabiny ciągnika 

Oznaczenie gniazdek: 

1. światło lewego kierunkowskazu; 

2. klakson; 

3. «masa»; 

4. światło prawego kierunkowskazu; 

5. prawe światło postojowe; 

6. światło hamowania STOP; 

7. światła pozycyjne - lewe 

8. do podłączenia lamp przenośnych Pic.4.21 

 

Sterowanie HUZ i TUZ 

Kontrola systemu hydraulicznego (Belarus-320/422). 

 
Ciągnik jest wyposażony w trzy-sekcyjny 

rozdzielacz Р16.333, kontrolujący cylindry 

zewnętrzne. Sterowanie suwakiem zaworu 

odbywa się za pomocą trzech dźwigni (rys. 

4.22), zamontowanych po prawej stronie 

siedziska operatora. Dwie dźwignie 

kontrolują tylne wyjścia hydrauliczne, a 

trzecia dźwignia - tylnym podnośnikiem. 

Wszystkie trzy dźwignie mają cztery 

położenia: 

 

• «Neutralne» i «Pływające» - trwałe; 

• «opuszczanie» i «podnoszenie» - nietrwałe. 
 
 

- (1) - sterowanie suwakiem zaworu tylnych wyjść 

hydraulicznych; 

- (2) - sterowanie suwakiem zaworu tylnych wyjść 

hydraulicznych; 

- (3) - sterowanie tylnym podnośnikiem. 

 

Rys. 4.22 
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Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym oraz TUZ (Belarus- 622). 

 
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym (Belarus-622): 

 

 
Ciągnik jest wyposażony w trzy-sekcyjny 

rozdzielacz RP70, kontrolujący cylindry 

zewnętrzne. Sterowanie suwakiem zaworu 

odbywa się za pomocą trzech dźwigni 

(rys.4.23), zamontowanych po prawej  stronie 

siedziska operatora. Wszystkie trzy dźwignie 

kontrolują wyloty hydrauliczne i mają cztery 

położenia: 

• «Neutralne» I «Pływające» - trwałe 

• «Podnoszenie» I «Opuszczanie» - nietrwałe. Rys. 4.23 

- (1) - sterowanie suwakiem zaworu tylnych wylotów hydraulicznych; ; 

- (2) - sterowanie suwakiem zaworu tylnych wylotów hydraulicznych; ; 
- (3) - sterowanie suwakiem zaworu przednich wylotów hydraulicznych; 

Sterowanie TUZ: 

 
 

Sterowanie podnośnikiem hydraulicznym odbywa się za pomocą dwóch dźwigni, które 

są zamontowane na zdalnym sterowaniu po prawej stronie siedziska operatora (rys.4.23). 

W trybie regulacji pozycyjnej podnośnik hydrauliczny jest sterowany przez dźwignię 

pozycyjną (6): poruszając ją do tyłu - podnośnik obniża się, do przodu - podnośnik podnosi 

się; podczas gdy dźwignia siłowa (5) musi znajdować się w pozycji tylnej. 

W trybie regulacji siłowej dźwignia siłowa (5) odpowiedzialna jest za ustawienie wymaganej 

głębokości penetracji gleby: poruszając ją do tyłu - głębiej, do przodu - płytko; podczas gdy 

dźwignia pozycyjna (6) powoduje podnoszenie i opuszczanie cięgieł. 

Regulacja mieszana odbywa się za pomocą przesunięcia dźwigni pozycyjnej (6) do tyłu, bez 
umieszczania jej w pozycjach ekstremalnych, przez co ogranicza się głębokość uprawy przez 
dźwignię siłową (5). 
(4) – Limit skoku "podnoszenia" znajduje się w wpuście panelu, wraz z dźwignią pozycyjną 6. 

 
UWAGA! Jeśli jakakolwiek z tych dźwigni(1), (2), (3) ustawiona jest na «Podnoszenie» lub 

«opuszczanie», dźwignia sterowania hydraulicznym podnośnikiem (5), (6) zatrzymuje się. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3424380_1_2&amp;amp%3Bamp%3Bs1=%E3%E8%E4%F0%EE%EF%EE%E4%FA%B8%EC%ED%E8%EA
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Siedzisko operatora 
 
 

Ważne! Przed rozpoczęciem 

eksploatacji ciągnika, ureguluj 
siedzisko do wygodnej pozycji. 
Wszelkie regulacje należy wykonać 
siedząc na siedzisku. 

Siedzisko ma mechaniczne zawieszenie z 

całkowitym przesunięciem 90 mm 

hydraulicznego amortyzatora. 

Zawieszenie jest chronione przez gumową 

ochronę. 
Regulacje siedziska: 

1. W linii poziomej do przodu/tyłu - w 

zakresie 150 mm. 

2. Regulacja ciężaru — od 50 do 130 kg 

bezstopniowo. 

3. W linii pionowej (według wzrostu 

operatora) - w zakresie ± 35 mm. 

4. Regulacja oparcia — od 0° do 16°. 

Regulacja pozioma odbywa się przez 

uchwyt (1). Obróć uchwyt (1) przeciwnie 

do ruchu wskazówek zegara, strzałką do 

końca, przesuń siedzisko i zwolnij uchwyt. 

 
Regulacja ciężaru odbywa się przez 

obrócenie pokrętła (2). Uchwyt ma 2 

położenia: «+» i «-» 

— zwiększenie ciężaru «-» 

— zmniejszenie ciężaru «+» 

Aby zmienić kierunek uchwytu, unieś 

dźwignię (2) aż do zatrzymania i obróć o 

180°. 

Regulacja wysokości odbywa się przez 

uchwyt (3). Poruszając uchwyt w prawo, 

siedzisko reguluje się do niższego wzrostu 

i odwrotnie (w lewo - do większego 

wzrostu). 

Regulacja oparcia odbywa się przez 

podniesienie dźwigni (4) aż do 

zatrzymania, regulując oparcie, a następnie 

opuszczając dźwignię ustawiając plecy w 

wymaganym kierunku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.4.24 

 

 
UWAGA: Nie używaj rozpuszczalników 
do mycia tapicerki. Używaj jedynie 
ciepłej wody z niewielkim dodatkiem 
środka myjącego. 
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Kolumna kierownicza 
 

Istnieje sposobność regulacji kąta kolumny kierowniczej w zakresie od 25 ° do 40 ° z 

możliwością mocowania co każde 5° w czterech położeniach. Aby zmienić nachylenie kolumny 

kierowniczej, naciśnij dźwignię (3, rys .4.1 w D1), przechyl kolumnę z kołem kierownicy do 

pożądanego położenia, zwolnij uchwyt i delikatnie obróć kolumnę do stałej pozycji. 
 

Rys. 4.25. 

Aby zmienić położenie wysokości kierownicy, zdejmij zatyczkę (nasadkę) (2) (rys. 4.25), 
odkręć o 3 ... 5 obrotów śrubkę (1) i poruszając kierownicą wzdłuż osi kolumny 
kierowniczej, ustaw ją do pożądanej pozycji. Następnie zakręć śrubkę (1) i załóż z 
powrotem zatyczkę (2). 
Aby zapobiec drganiom kierownicy, dokręć nakrętkę (3) (rys.4.25) aż do zetknięcia go z 
tuleją (5) przy wybranych prześwitach w złączach, odkręć nakrętkę (3) o 1/2 obrotów i 
zablokuj nakrętką blokującą 4. 

UWAGA! Eksploatacja ciągnika bez powyższych regulacji może spowodować utratą 

kontroli nad ciągnikiem. 
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Sekcja E. Przygotowanie ciągnika do eksploatacji 
 

Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem eksploatacji 

nowego ciągnika: 

• umyj ciągnik; 

• uważnie sprawdź stan ciągnika - sprawdź czy 

jest kompletny; 

• rozmontuj akumulator, sprawdź jego stan, 

ustaw go do stanu roboczego (więcej w sekcji 

«Konserwacja techniczna ciągnika») i 

zamontuj go z powrotem; 

• sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij poziom 

oleju w silniku, przekładni, skrzyni tylnego 

mostu, hydraulicznym układzie 

kierowniczym i hydraulicznym układzie 

zaczepowym HUZ. 

• opróżnij zbiornik paliwa i napełnij go świeżym 

i odpowiednio letnim lub zimowym paliwem; 

• napełnij układ chłodzący odpowiednim 

chłodziwem aż do wymaganego poziomu; 

• nasmaruj mechanizmy i elementy składowe 

ciągnika zgodnie z tabelą smarowania 

(Sekcja 2G «Konserwacja techniczna 

ciągnika»); 

• sprawdź i w razie potrzeby ureguluj ciśnienie 

w oponach 

Przygotowania do uruchomienia 

silnika: 

• otwórz kran dopływowy zbiornika paliwa; 

• napompuj paliwo za pomocą pompki 

ręcznej silnika; 

• ustaw ręczną dźwignię gazu w położeniu 

maksymalnego podawania paliwa; 

• Ustaw dźwignie zmiany biegów i 

zakresów do pozycji neutralnej; 

• Włącz główny włącznik prądu 
 

• wyłącz sprzęgło, włóż kluczyk do stacyjki i 

ustaw go w pozycji I (rys.4.7 Sekcja 

«Elementy i narzędzia sterowania »). W 

tym samym czasie przy zimnym silniku 

sygnalizator świec żarowych zapali się i 

później wyłączy (to potwierdza gotowość 

silnika do uruchomienia). Wskaźnik nie 

zapala się przy gorącym silniku i silnik 

powinien być uruchomiony bez pomocy 

świec żarowych (w takim wypadku ustaw 

klucz rozrusznika od razu w pozycji II). 

Całkowite ciągłe działanie rozrusznika nie 

powinno przekroczyć 10 sekund, a przy 

wystąpieniu oddzielnych wybuchów w 

cylindrze - 20 sekund. Jeśli silnik się nie 

zapala, spróbuj po raz kolejny. Ponowne 

uruchomienie powinno odbyć się po 1-1.5 

min. 

UWAGA! Uruchamianie silnika jest 

dozwolone tylko z siedziska operatora! 

UWAGA! Przed rozpoczęciem 

eksploatacji nowego ciągnika upewnij się, 

że posiadasz osłony ochronne (np. do 

tylnego WOM). 
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Jeśli po kilku próbach silnik nadal się nie 
uruchomi,  usuń  przyczynę  usterki.  Jedną 
z możliwych przyczyn problemów z 
uruchomieniem może być obecność 
powietrza w układzie paliwowym. 

Aby usunąć powietrze z układu 
paliwowego należy: (rys.5.1): 

• otwórz kranik zbiornika paliwa; 

• odkręć o 2-3 obroty korek 2  na 

korpusie filtra paliwa  

• odpowietrz układ za pomocą ręcznej 

pompki paliwa 1, dopóki paliwo będzie 

bez widocznych pęcherzyków 

powietrza; 

• zakręć korek 2. 

Po uruchomieniu silnika, zwolnij przycisk 

zapłonu i pedał sprzęgła. 

Sekcja E. Przygotowanie ciągnika do eksploatacji 

E2 
 

Po uruchomieniu pozwól silnikowi rozgrzać 

się przez 3-5 minut. 

Sprawdź działanie silnika na wolnych 

obrotach dla niskiej i średniej prędkości wału 

karbowego. Płynnie zmieniaj prędkość. 

Silnik powinien pracować równomiernie, 

bez stukania. Praca pod obciążeniem 

możliwa jest tylko na rozgrzanym silniku.  

Rozpoczęcie ruchu i ruch ciągnika 
 
 

 

Aby rozpocząć ruch należy: 

• zmniejsz prędkość obrotową silnika; 

• naciśnij pedał sprzęgła do końca; 

• ustaw wymagany zakres i bieg; 

• dezaktywuj hamulec postojowy, wolno zwolnij pedał sprzęgła i 
w tym samym czasie zwiększ dopływ paliwa do silnika 

– ciągnik zacznie ruch. 

 
 
 
 

 

Rys. 5.1 
 

 

 

 

 

 

 
 

. 

UWAGA! Ciągnik jest wyposażony w pojedyncze 

siedzisko. Podczas jazdy i pracy wewnątrz traktora 

w kabinie może znajdować się tylko operator. 

Zabronione jest przewożenie pasażerów. 

 

UWAGA! Układ rozruchowy silnika jest 

zablokowany dźwignią zmiany biegów. 

Uruchamianie silnika jest możliwe tylko z 

pozycji neutralnej dźwigni. Pamiętaj, że 

uruchamianie silnika jest dozwolone tylko 

z siedziska operatora. 

UWAGA! Przełączanie biegów, zakresów i 
reduktora jest możliwe tylko, gdy sprzęgło 
jest włączone. 
Przełączanie biegów 1-4 odbywa się podczas 
ruchu ciągnika, bez potrzeby zatrzymania. 
Przełączanie reduktora żółw / zając odbywa 
się przy zatrzymanym ciągniku. Zmiana 
zakresów i  jazdy do tyłu może odbywać się 
bez konieczności przesunięcia dźwigni 
zmiany biegów do pozycji neutralnej. 
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Zatrzymanie ciągnika 

Aby zatrzymać ciągnik należy 

 
• zmniejszyć prędkość obrotową silnika; 

• nacisnąć pedał sprzęgła; 

• przesunąć dźwignię zmiany biegów do 

pozycji neutralnej; 

• zwolnić pedał sprzęgła; 

• zatrzymać ciągnik za pomocą systemu 

hamulców; 

• zatrzymać silnik, przesuwając klucz 

rozrusznika do pozycji "0 -"off"; 

• wyłączyć przełącznik «podłoże ». 
Uwaga! W przypadkach ekstremalnych, jak 
np. zagrożenie życia, kolizje itp. Nagłego 
zatrzymania ciągnika dokonuje się przez 
jednoczesne naciśnięcie do oporu pedału 
sprzęgła i obu pedałów hamulców.   

 

Docieranie ciągnika 

Przed testowaniem ciągnika zapoznaj się z 
wymaganiami opisanymi w sekcji 
"Przygotowanie ciągnika do eksploatacji. 
Wymagania ogólne.". Nowy ciągnik 
powinien być docierany przez 50 godzin lub 
jak zaleca książka serwisowa. 

Docieranie ciągnika jest obowiązkowe! 

Podczas docierania ciągnika, elementy 
ciągnika są polerowane, co zwiększa 
żywotność ciągnika i jego części. Docieranie 
ciągnika powinno odbywać się przy 
obciążeniu silnika nie większym niż 50% 
mocy znamionowej w transporcie lub innych 
lekkich pracach. 

Sekcja E. Przygotowanie ciągnika do eksploatacji 

 

 
Nie wystawiaj skrzyni ciągnika na 

temperaturę powyżej 70 ° C. Podczas 

docierania należy przeprowadzić 

konserwację techniczną przy każdej 

zmianie, jak podano w sekcji 

«Konserwacja ciągnika». 
 

 

 
Po docieraniu: 

• umyj ciągnik; 

• wymień olej w skrzyni korbowej, 

skrzyniach tylnej osi, przekładni, przedniej 

osi napędowej, i układzie hydraulicznym. 

• nasmaruj mechanizmy i elementy 
składowe ciągnika zgodnie z tabelą w 
Sekcji 2G « Konserwacja techniczna 
ciągnika»); 

• wymień filtr oleju w silniku; 

• wymień element filtrujący układu 
hydraulicznego (w Belarus 622 również 
element filtrujący układu kierowniczego – 
jeżeli występuje); 

• opłukaj filtr zbiornika paliwa i filtr wlotowy 

silnika; 

• sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj 

pedał sprzęgła i hamulców; 

•  sprawdź i w razie potrzeby dokręć 

zewnętrzne części montażowe ciągnika 

• sprawdź i wyreguluj ciśnienie w oponach; 

• usuń wykryte usterki. 

UWAGA! Niewystarczające i słabej jakości 

docieranie prowadzi do znacznego 

skrócenia żywotności ciągnika lub jego 

późniejsze usterki. 

WAŻNE! Przed zatrzymaniem ciągnika 

pracującego pod obciążeniem pozwól 

silnikowi ochłodzić się przez 2-3 minuty, 

pracując na biegu jałowym. 
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Sekcja F. Sprzęganie ciągnika 

Sekcja F. SPRZĘGANIE CIĄGNIKA 

Ciągniki Belarus serii-320/422 i Belarus-622 są przeznaczone do pracy z maszynami, których 

prędkość robocza nie może być zwiększona zgodnie z zasadami praktyki rolniczej i których 

trakcja nie przekracza 6,0 J•Н dla Belarus-320/422 i 9,0 J•Н dla Belarus-622 (orka, uprawa, 

nawożenie, kultywacja międzyrzędowa, prace transportowe i inne). Mogą być agregowane z 

maszynami prostymi i kombinowanymi różnego przeznaczenia (rolnictwo, użyteczności 

publiczne). Ciągniki zapewniają następujące metody agregacji: 

• zawieszana - zaczepiany sprzęt jest zamocowany w trzech punktach do górnych i dolnych 

cięgieł podnośnika. Ciągnik może unieść ciężar maszyny (narzędzia) w całości 

przystosowany do jego wagi i mocy. 

• pół-zawieszana - zawieszony sprzęt jest zamocowany w trzech częściach do górnych i 

dolnych cięgieł podnośnika lub w dwóch częściach do dolnych cięgieł. Ciężar maszyny 

(narzędzia) jest częściowo brany przez ciągnik ale w większości przez koła (zazwyczaj 

jedno lub dwa). Przy zmianie z pozycji roboczej do transportowej, punkt zaczepienia 

przesuwany jest pionowo, a punkt przymocowania sprzętu do ciągnika nie zmienia 

swojej pozycji; 

• doczepiana (przyczepiana) – maszyna jest połączona przez sprzęt holowniczy typu 
ТСУ-3С, ciężar agregowanego narzędzia w pozycji transportowej jest całkowicie brany 
przez własne podwozie; 

• montowana - maszyna jest połączona z ciągnikiem poprzez dodatkowe, niestandardowe 

jednostki , a ciężar maszyny jest brany całkowicie przez ciągnik i rzadziej częściowo. 

Dobór maszyn 

Ciągniki Belarus serii-320/422 mogą być sprzęgane z maszynami klasy 0,6, natomiast ciągniki 

Belarus-622 z maszynami klasy Cl.0,9. 

Podczas pracy na gruncie o niskiej rezystywności lub z maszynami o niskiej mocy, 

możliwe jest agregowanie ciągników Belarus-320/422 z maszynami klasy 0,9. W przypadku 

ciągników Belarus-622, w razie pracy na gruncie o niskiej rezystywności lub z maszynami o 

niskiej mocy, mogą być agregowane z maszynami klasy 1,4, a przy pracy z glebą ciężką - z 

maszynami klasy 0,6. 

Podczas sprzęgania maszyn rolniczych produkcji importowej należy sprawdzić 

zgodność sprzęganej maszyny z elementem łączącym, nośność zaczepu ciągnika i opon, oraz 

dopuszczalne obciążenie pionowe zawieszenia. Z powodu bezpieczeństwa, z tyłu maszyny (w 

stosunku do ciągnika) należy ustalić kryterium sterowania ciągnika (stosunek obciążenia osi 

ciągnika do ciężaru ciągnika), który powinien wynosić 0,2 i więcej. 

Obciążenie kierowanych kół ciągnika określa się przez zważenie ciągnika z maszyną, 

ale można je również określić na podstawie obliczeń. Montaż obciążników balastowych  

przednich zapewnia przeładunek masy przedniej osi równy 175 kg. Wlewanie wody (roztworu) 

jest możliwe tylko w tylnych oponach Belarus-622, w Belarus- 320/422 opony tego typu nie są 

dostosowane. Ponadto, balastowanie ciągnika jest konieczne dla polepszenia właściwości 

trakcyjnych ciągnika (orka, nawożenie, transport i inne prace), przy braku lub 

niewystarczającym dodatkowym obciążeniu ciągnika. Obciążenie opon i ciśnienie muszą 

odpowiadać normom wskazanym w tabeli 1E. 
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Tabela 2.1F. 
Dopuszczalne obciążenie osi ciągnika Belarus-320, kg. 

Tabela 2.2F. 
Dopuszczalne obciążenie osi ciągnika Belarus-422, kg. 

F 2 

Tabela 1F. 

Nośność opon 
 

Prędkość 

 
km/h 

Ciężar, kg, ciśnienie opon mPa 

0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 
 210/80R16 

30 480 545 605 665 715    

20 545 625 695 760 825    

10 590 670 745 815 880 940 1005  

 360/70R24 

30 1165 1265 1375 1500 1605    

20 1230 1450 1580 1720 1845    

10 1500 1635 1775 1910 2045 2180 2250  

 11,2-20 

30 - 765 850 930 1000 1080 1145 1180 
(2,1,) 

20  920 1020 1115 1200 1295 1375 1415 
(2,1) 

10  950 1070 1190 1300 1400 1510 1603 
(2,1) 

 12,4L-16 

30  670 740 810 885 955 1020 1085 

20  805 885 970 1060 1145 1225 1300 

10  840 935 1036 1134 1239 1337 1428 

 
 
 
 

Oś Obciążenie 

Minimalne Maksymalne 

Przednia 20% ciężaru maszyny 1200 

Tylna – 1800 

 
 
 
 

Oś Obciążenie 

Minimane Maksymalne 

Przednia 20% ciężaru maszyny 1200 

Tylna – 2000 

Tabela 2.3F. 
Dopuszczalne obciążenie osi ciągnika Belarus-622, kg. 

 

Oś Obciążenie 

Minimalne Maksymalne 

Przednia 20% ciężaru maszyny 1400 

Tylna – 3000 
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Należy przy tym zwracać uwagę by utrzymać ciśnienie opon w wymaganych limitach 

zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji obsługi, jak również zgodnie z normami 

podanymi w powyższych tabelach. 

Podczas przygotowywania agregowania ciągnika należy zapoznać się z instrukcją 

obsługi agregowanych maszyn i zgodnie z nimi ustalić rozstaw ciągnika. Początkowy rozstaw 

ciągnika to 1400mm. 

Zmiana rozstawu kół przednich i tylnych odbywa się poprzez zmianę połączenia tarcz 

kół z obręczą i przestawieniem kół. 

Na rys. 6.1 pokazano schematy połączenia obręczy do tarczy koła z lewym przednim 

a) i tylnym (B) kołnierzem osi dla ciągników Belarus-320/422 i Belarus-622 : 

 

 
Rys 6.1 

 
Wartość numeryczna rozstawu przednich i tylnych kół została podana w tabeli 3E, oraz 

szerokość promienia statycznego opony w tabeli 4F. 

Tabela 3F Tabela 4F 

Rozstaw kół ciągnika Promień statyczny opony 

 
Tabele 5.1F, 5.2F pokazują wartości numeryczne rozstawu przednich i tylnych kół dla 

ciągników Belarus-320/422 i Belarus-622 w zależności od odstępu między rzędami podczas 

głównych prac rolniczych. 

 № 

p/ 

p 

Położenie 

kół 

na rys. 6.1 

Rozstaw, mm 

przednie 
koła 

tylne 
koła 

B
e
la

ru
s
- 

3
2
0
/4

2
2

 

1 1 1280 1250 

2 2 1408 1400 

B
e
la

ru
s
  

 

6
2
2

 

1 1 1388 1410 

2 2 1532 1510 

 

Typ opon 

i rozmiar Promien miejsce 

instalacji 

Ciągnik 

210/80R16 350 front Belarus- 

320/422 
11,2-20 450 rear 

12,4L-16 425 front 
 

Belarus- 

622 
360/70R24 509 rear 

 

Dla ciągników Belarus-320/422 Dla ciągników Belarus-622 

a )przednie koła b) tylne koła a)przednie koła b) tylne koła 
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Tabela 5.1F Kultywacja 
międzyrzędowa dla Belarus-320/422 

F 4 

Tabela 5.2F Kultywacja 
międzyrzędowa dla Belarus-622 

  
 
 

 

Agregowanie maszyn z ciągnikiem 

Maszyny zawieszane łączone są przez trójkąt łączący maszynę bezpośrednio do 
dolnych lub górnych cięgieł zaczepu ciągnika o poniższych rozmiarach przegubów: 

 

Tabela 6F Rozmiary 

przegubów 

 ∅trzpień  przestawny 
-  górnego  cięgła  (D, 
mm) 

∅ średnica otworów w przegubie 

dolnego cięgła (d, mm) 

Szerokość przegubu (b, 
mm) 

B
e

la
ru

s
- 

3
2

0
/4

2
2
 19 22,4 35 

22 28,7 38 

25 28,7 45 

B
e

la
ru

s
 

6
2

2
 

22 28,7 38 

25 28,7 45 

 
Urządzenia zaczepowe ciągnika zapewniają pracę z maszynami posiadającymi 

trójkąt łączący o wymiarach: 

- wysokość stojaka 510 lub 610 mm; 

- podstawa stojaka 870 mm. 

Agregacja maszyn zawieszanych i półzawieszanych odbywa się poprzez połączenie 
maszyn do cięgieł maszyny. 

Agregacja przyczep i naczep odbywa się za pomocą urządzenia wahadłowego 
(TAS-1M) lub poprzeczki lub widełek TAS-3B (męski). 

Istnieje wiele otworów montażowych na półramie do agregacji sprzętu zawieszanego 
(spryskiwacze, ładowarki itd.), pozwalające na montaż ramy wiązanej lub innych elementów 
rdzenia wzmacniającego. 
Procedura agregacji maszyn z ciągnikiem oraz instrukcje eksploatacji zostały podane w 

instrukcji obsługi agregowanego sprzętu. W każdym przypadku, sprawdź elementy 

łączące, udźwig sprzętu i opon, dopuszczalny zaczep sprzętu i obciążenia osi. 

 
Odległość 

między 

rzędami 

Rozstaw, mm 

koła 
przednie 

koła tylne 

210/80R60 11,2-20 

600 1280 1250 

700 1408 1400 

 

 
Odległość 

między 

rzędami 

Rozstaw, mm 

koła przednie koła tylne 

12,4L-16 360/70R24 

700 1388 1410 

750 1532 1510 
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Szerokość agregatu i głębokość penetracji gleby zależą głównie od siły pociągowej 

silnika i rezystywności gruntu. 
 

Tabela 7F 
Rezystywność gleby 

 

Agregowana 

maszyna 

Rezystywność gleby 

(kN / m) 

Możliwa szerokość robocza 

jednostki agregowanej (m) 

Pługi  

Ciężkie gleby 18...25 0,36…0,5 

średni 12…14 0,65…0,75 

lekki 6…8,0 1,12…1,5 
Brony talerzowe 1,6…2,1 4,3…5,6 

Pługi lemieszowe 
6,0…2,1 4,3…5,6 

Kultywatory 1,6…3,0 3,0…5,6 

Siewniki 1,2…1,6 5,6…7,5 

Żniwiarki 1,2…1,5 6,0…7,5 

Kombajny zbożowe 
2,6…3,3 2,7..3,5 

Kombajny do ziemniaków 10,0…12,0 0,7…0,9 

 
 

Na podstawie trakcji znamionowej rozwiniętej przez ciągniki Belarus-320/422 i Belarus-
622 opracowano przybliżone obliczenia szerokości roboczej podstawowych energochłonnych 
maszyn rolniczych. 

Odporność podaną w tabeli 7E można zastosować przy prędkości przetwarzania 
wynoszącej 5 km / h. Zmiana prędkości o 1 km / h, zmienia parametr odporności o 1%. 

 
Właściwości eksploatacji 

Rozpórki wzmacniające zamontowanych urządzeń poza głównym otworem łączącym 
z dolnymi dyszlami to maszyny szczelinowe o szerokiej agregacji poprawiające obrys podłoża 
(kultywatory, siewniki). 

Przedni układ zawieszenia jest podobny to tylnego i służy do agregowania z 
maszynami z przednim zaczepem. Nośność zamontowanych narzędzi w promieniu 610 mm 
od osi zawieszenia wynosi: 

- przedni 750 kg; 

- tylny 1800 kg. 

Obciążenie pionowe trakcji nie może przekraczać: 

Dla ciągników Belarus 320/422 - Poprzeczka – 4 kN (400 kg); 

- ТСУ-1М (wahadło) – 5kN (500 kg); 
 

Dla ciągników Belarus 622 - poprzeczka – 6,5 kN (650 kg); 

- ТСУ-1М (wahadło) – 8kN (800 kg); 

- ТСУ-2 (hak hydrauliczny) – 12 kN 

(1200kg) 
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Odbiór mocy dla napędu maszyn agregowanych odbywa się za pośrednictwem WOM z 

częstotliwością od 540 do 1000 obr./min. Poprzez tylny WOM można przenosić 100% 

mocy roboczej (praca stacjonarna). Przeniesienie mocy przez przedni WOM jest 

ograniczone do 50% roboczej mocy silnika. 

Prędkość jednostki agregowanej na drogach publicznych nie powinna przekraczać 

15 km/ h (pooza transportem). Poruszanie się pojazdów jest dozwolone zgodnie z 

wydajnością ciągnika. Pojazdy muszą być połączone poprzez dyszel TAS-1M (wahadło) lub 

hak TAS-3B. 

Przyczepy i naczepy powinny posiadać wytrzymałe zaczepy i regulowane stopki w JRC 

lub dyszle. Statyczny kąt przechyłu jednostki musi wynosić przynajmniej 30° na pracujących 

ciągnikach. 

 

Praca z WOM 
Napęd maszyn roboczych jest zapewniany przez wałek WOM (przedni lub tylny) za 

pomocą wału sprzęgającego z osłoną ochronną, który swoimi parametrami powinien 

odpowiadać przekazanej mocy. Ponadto, wał napędowy powinien mieć zakładkę pokrywającą 

część teleskopową (nie mniej niż 100 mm). 

Aby uniknąć zakleszczania i zerwania połączenia, korki wału karbowego muszą 

znajdować się w tej samej płaszczyźnie. 

Przedni WOM jest montowany w ciągniku z przednim zaczepem WOM lub bez niego. 

Tylny i przedni wałek WOM umożliwiają obrót napędu ciągnika z agregowaną 

maszyną rolniczą w trybach "niezależnym" lub "synchronicznym". Podczas pracy w trybie 

niezależnym WOM zapewnia prędkość napędu 540 i 1000 obr./min, natomiast podczas pracy 

w trybie synchronicznym - 3,5 i 6,5 obr./metr drogi. 

Zmiana prędkości WOM odbywa się poprzez przełączanie stopni przekładni za 

pomocą rolki (rys. 4.5 w sekcji D3 "Elementy i narzędzia sterowania"). 
 

Prace transportowe 

Ciągniki Belarus-320/422/622 są również używane do prac transportowych na drogach 

publicznych. 

Z tego względu, proces transportu powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa. 

Zgodnie ze standardami, wyposażenie przyczep i naczep w hamulce postojowe i 
robocze oraz w łańcuchy zabezpieczające i światła jest OBOWIĄZKOWE. 

Napęd pneumatyczny hamulców roboczych przyczepy jest wykonany na obwodzie 
jedno- i dwuprzewodowym i jest sterowany z miejsca pracy operatora ciągnika. Hamulec 
postojowy musi być umieszczony bezpośrednio na agregowanej maszynie. 

Przed rozpoczęciem pracy z przyczepą, zablokuj pedały hamulca i sprawdź stan 
systemu pneumatycznego: ciśnienie powietrza utrzymywane przez regulator, ciśnienie w 
cylindrze, szczelność układu pneumatycznego oraz obecność smaru w sprężarce. 
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Po podłączeniu przyczepy, sprawdź działanie hamulców roboczych przyczepy, zarówno w 

ruchu jak i na postoju. W przypadku wykrycia usterki, wyeliminuj ją przed uruchomieniem. 

Przyczepa agregowana do ciągnika musi mieć własny system hamulcowy, który zapewnia: 
 

• zatrzymanie się w ruchu; 

• zatrzymanie przyczepy oddzielonej od ciągnika; 

• utrzymanie przyczepy na parkingu i na wzniesieniach. 

Agregowanie przyczep musi być wykonywane poprzez TAS-3B (widełki) oraz naczep 

przez hak hydrauliczny TSU-2 i widełki TSU-3B (622). Agregowanie przyczep  przez TAS-

1J i TAS-1 jest surowo zabronione z powodów bezpieczeństwa. 

W maszynach, typu przyczepy i naczepy, z tyłu po lewej stronie powinna być 

naklejona etykieta z symbolem maksymalnej prędkości jednostki agregowanej. Miejsce do 

mocowania łańcuchów zabezpieczających w ciągniku może służyć do przekazywania części 

ciągnika. 

Całkowite wymiary jednostki agregowanej na drogach publicznych nie może 

przekraczać: 2.5 m szerokości i 3.5 m wysokości. W przypadku odchyleń od powyższych 

standardów wymagana jest koordynacja z państwowymi jednostkami drogowymi, np. 

Transportowy Dozór Techniczny, Policja. Przed transportowaniem maszyn zaczepianych 

należy zainstalować dyszel TUZ w dolnym otworze wspornika przegubu. 

W celu podłączenia elektrycznego sprzętu sygnalizacyjnego agregowanych 

maszyn, w ciągniku znajduje się 8 stykowe gniazdko z gniazdami do urządzeń zgodnie ze 

standardami jakości ISO. 
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Rodzaje planowanej konserwacji technicznej 
 
Tabela 1G 

G1 

Sekcja G. KONSERWACJA TECHNICZNA 

 
Konserwacja techniczna (codzienny przegląd techniczny - CPT) ma na celu zapobieganie 

przedwczesnemu zniszczeniu się ciągnika poprzez tworzenie i utrzymywanie 

odpowiednich warunków pracy oraz naprawę zużywających się części i mechanizmów 

ciągnika. Konserwacja techniczna CPT zasadniczo nie wymaga demontażu ciągnika i 

powinni wykonywać ją operatorzy. Przeprowadzanie CPT na każdej zmianie jest niezwykle 

ważna dla utrzymania ciągnika w odpowiednim stanie technicznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj konserwacji Częstotliwość, h 

Konserwacja techniczna przygotowująca ciągnik 

do eksploatacji 

 

Konserwacja techniczna przed dotarciem ciągnika  

Konserwacja techniczna podczas docierania ciągnika STM (8-10) 

Konserwacja techniczna po docieraniu ciągnika Po 50 h pracy 

Rutynowy przegląd (standardowy)  

- Konserwacja techniczna podczas każdej zmiany 8-10 

Konserwacja techniczna 1 125 

Konserwacja techniczna 2 500 

Konserwacja techniczna 3 1000 

Specjalna konserwacja 2000 

Przegląd sezonowy W okresie przejściowym 

jesień/zima i wiosna/lato 

 

Konserwacja techniczna przygotowująca ciągnik do eksploatacji 

Podczas przygotowywania ciągnika do procesu dotarcia zapoznaj się z Sekcją F 

«Przygotowanie ciągnika do operacji». 

Konserwacja techniczna przygotowująca ciągnik do procesu dotarcia : 

Podczas procesu dotarcia ciągnika przeprowadzaj konserwację techniczną podczas 

każdej zmiany. 
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Konserwacja techniczna po 50-godzinnym docieraniu ciągnika 
 

1. Sprawdź i umyj ciągnik. Posłuchaj jak pracuje silnik i inne podzespoły traktora.  
2. Sprawdź dokręcenie śrub mocujących głowice silnika.  
3. Sprawdź, i jeżeli jest wymagane, wyreguluj zawory silnika. 
4. Wymień filtr oleju silnikowego. 
5. Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj  napięcie paska wentylatora i alternatora. 
6. Odprowadź osad ze zbiorników paliwa, odstojnika filtra paliwa i filtra dokładnego 

oczyszczania paliwa. 
7. Sprawdź działanie sprzęgła, hamulców, układu pneumatycznego, napędu WOM i w 

razie potrzeby wykonaj czynności serwisowe. 
8. Sprawdź stan akumulatora i w razie potrzeby wykonaj czynności serwisowe. 
9. Wymień olej w: 

• skrzyni korbowej silnika; 

• skrzyni biegów; 

• przednich piastach kół i przednim moście napędowym  
10. Sprawdź stan papierowego elementu filtrującego układu hydraulicznego i w razie 

potrzeby wymień go. 
11. Sprawdź wszystkie punkty smarowania. 
12. Spuść kondensat z zbiornika układu pneumatycznego. 
13. Sprawdź i w razie potrzeby oczyść filtr powietrza. 
14. Sprawdź ciśnienie w oponach i zbieżność przednich kół. 
15. Sprawdź i w razie potrzeby dokręć zewnętrzne śruby. 
16. Sprawdź działanie silnika, układu kierowniczego, hamulców, oświetlenia i 

alarmów i w razie potrzeby wykonaj czynności serwisowe. 
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PALIWA I ŚRODKI SMARNE DO JEDNOSTEK MONTAŻOWYCH 
CIĄGNIKÓW 

Tabela 2G 

 

Model ciągnika Miejsce stosowania Ilość w dm3 Nazwa handlowa 

320 Silnik 4,4 Olej silnikowy 
SAE 15W40 

API CI-4 LUB 
API CF-4 

SAE 10W40 
API CI-4 LUB 

API CF-4  
 
 

422 / 622 Silnik 6,4 

320/422/622 Sprężarka powietrza 0,4 

320/422/622 Układ chłodzenia 
silnika 

11 
Płyn chłodniczy np. 

Borygo 

320/422/622 Korpus skrzyni 
biegów 

5  

 

 

 

Olej przekładniowy 

80W90 

API GL4, GL5 

320/422/622 Korpus tylnego 
mostu 

10 

320/422/622 Korpus przedniego 
mostu 

3 

320/422/622 Piasty przedniego 
mostu 

0,5 

320/422/622 Reduktor 
przedniego WOM 

1,5 

320/422/622 Zbiornik układu 
hydraulicznego 

28 

320/422 Zbiornik paliwa 32 Olej napędowy 

622 Zbiornik paliwa 60 Olej napędowy 

. 
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WYKAZ OPERACJI KONSERWACYJNYCH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ 

ICH PRZEPROWADZANIA 
Tabela 3G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Do przeprowadzenia w specjalistycznym warsztacie 

№ 
operacji 

 
Zawartość 

Częstotliwość 

10 125 250 500 1000 2000 

 SILNIK       

 Sprawdzanie poziomu oleju       

1 • w skrzyni korbowej  Х      

2 • w sprężarce powietrza Х      

3 Sprawdzanie poziomu płynu 

chłodzącego w układzie 

chłodzenia 

Х      

4 Sprawdzanie stopnia zatkania kratki chłodnicy Х      

5 Sprawdzanie zanieczyszczenie filtra 
powietrza 

Х      

6 Zmiana oleju w skrzyni korbowej  Х     

7 Spuszczenie osadu z filtra paliwa   Х     

8 Sprawdzanie napięcia paska napędowego 
sprężarki 

 
Х 

    

9 Przeprowadzanie konserwacji filtra sprężarki 
 

Х 
    

10 Sprawdzanie stanu turbosprężarki  Х     

 
11 

Sprawdzanie napięcia paska napędowego 

alternatora 

   
Х 

   

12 Zmiana filtra oleju   Х    

13 Zmiana filtra paliwa   Х    

 
14 

Sprawdzanie stanu węży układu 

chłodzenia 

   
 

Х 

   

 
15 

Sprawdzanie stanu paska napędowego 
alternatora 

    
Х 

  

16 Wymiana płynu chłodzącego     Х  

17 Regulacja prześwitu zaworów *    Х   

18 Płukanie turbosprężarki    Х   

19 Sprawdzanie i regulacja dyszy pod ciśnieniem 
wtrysku i jakości rozpylania paliwa 

    Х  

20 Przeprowadzić częściową kontrolę silnika *      Х 

     21 Sprawdzanie stanu zaworów sprężarki * 

 

       X 
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Cd. tabeli. 

№ 
operacji 

 
Zawartość 

Częstotliwość 

10 125 250 500 1000 2000 

 Podwozie       

 

22, 23, 

24, 
 

24а 

Sprawdzanie działania hamulców, 

oświetlenia i sygnalizatorów, poziomu oleju 

w zbiorniku i działania układu 

kierowniczego, sprawdzanie opon pod 

kątem przecięć i uszkodzeń 

 
 

Х 

     

 
25 

Usunięcie kondensatu z zbiornika 

układu pneumatycznego 

 
 

Х 

     

 
Sprawdzanie i w razie potrzeby naprawienie: 

      

26 skoku pedału sprzęgła  Х     

27 skoku pedału hamulców  Х     

28     hamulca postojowego  Х     

29, 

29а 
• ciśnienie i stan opon; 
• stan śrub kół 

 
Х 

    

 Sprawdzanie poziomu oleju, w razie 
potrzeby napełnianie: 

      

30 • w obudowie skrzyni biegów  Х     

31 • w obudowie przedniej osi;  Х     

32 • w korpusie przekładni przednich kół  Х     

33 • w zbiorniku hydraulicznym  Х     

34 Smarowanie łożyska koła przedniej osi napęd.  Х     

35 Przeprowadzanie konserwacji akumulatora  Х     

36 Smarowanie sworzni siłownika cylindra 
sterującego 

  Х    

 Sprawdzanie i w razie potrzeby naprawianie       

37 
• luz sworzni w kolumnie 
kierownicy 

    
Х 

  

38 • zbieżność kół    Х   

39 Sprawdzanie i napełnianie oleju w 

tylnym moście  

   Х   

 
 

40 

Wymienić wkład filtra oleju układu 

hydraulicznego (dla Belarus 622 również wkład 

filtra oleju układu kierowniczego) 

    
 

Х 
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№ 
Operacji 

 
Zawartość 

Częstotliwość 

10 125 250 500 1000 2000 

41 Smarowanie tylnego zaczepu    Х   

42 Sprawdzanie luzu koła kierownicy    Х   

43 Sprawdzanie stacyjki silnika  
    

Х 

  

44 Zmiana oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego 
    

Х 

  

 Zmiana oleju:  

 

45 
 

• w obudowie tylnej osi; 
 
W okresie wiosenno-letnim - letni 

olej, jesienno-zimowym- zimowy 

46 • w obudowie skrzyni 
biegów; 

taki sam 

47 • w obudowie przedniej 

osi; 

taki sam 

48 • w piastach kół przednich   

taki sam 

 

 

PRZEPROWADZANIE PRAC KONSERWACYJNYCH 

Operator jest odpowiedzialny za codzienną kontrolę ciągnika w celu uniknięcia 
poluzowania elementów złącznych, wycieku oleju i chłodziwa, oraz wyeliminowania 
zanieczyszczenia ciągnika. Operator musi również przeprowadzać inne prace 
konserwacyjne w celu zapewnienia wydajności ciągnika, jego bezpieczeństwa pożarowego 
oraz podczas pracy z innymi maszynami. 

 

 

 
WAŻNE: Nie wylewaj zużytego oleju na ziemię. Używaj odpowiednich pojemników do zbierania 

i przechowywania oleju. Spuszczaj olej  po zatrzymaniu pracy ciągnika, aż do momentu gdy olej 

ostygnie. Podczas sprawdzania poziomu oleju, ustaw ciągnik na płaskiej powierzchni. 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem napraw lub konserwacji ciągnika, zatrzymaj ciągnik 

za pomocą zapasowego hamulca postojowego oraz wyłącz jego zapłon. 

Jeśli podczas prac usunięto osłony ochronne, upewnij się, że po zakończeniu prac są 

one kompletne. 
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KONSERWACJA TECHNICZNA SILNIKA 
Przed rozpoczęciem konserwacji technicznej, podnieś maskę ciągnika w następujący 

sposób: 

Rusz uchwyt 1 w kierunku strzałki, podnieś maskę i ustaw pręt w szczelinie 2 wspornika 
 

UWAGA! Upewnij się, że maska silnika jest zablokowana w podniesionej pozycji. 
 

Aby obniżyć maskę: 

• naciśnij końcówkę 3 wspornika 2 i opuść maskę aż do momentu zablokowania; 

• ostrym ruchem zatrzaśnij maskę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSERWACJA PODCZAS KAŻDEJ ZMIANY (każdorazowo, co 8-10 godzin pracy 

ciągnika) 

Operacja    1.    Sprawdzanie    poziomu     oleju     w     skrzyni     korbowej silnika. 
Podczas kontroli ciągnik powinien znajdować się na poziomej płaszczyźnie. Kontrola może 
odbyć się nie wcześniej niż 10 minut po zatrzymaniu silnika. 

 
• Wyciągnąć wskaźnik poziomu oleju, wytrzeć go i ponownie wsadzić i wyjąć i zmierzyć poziom 

oleju; 
• Jeśli poziom oleju jest minimalny, wytrzyj i otwórz zawór 2 filtra i dolej oleju tych samych 

właściwości; 
• Zmierz ponownie poziom oleju za pomocą wskaźnika. Poziom oleju powinien być 

zwiększony (na wskaźniku); 
• Włóż wskaźnik na swoje miejsce i zamknij zawór filtra. 

 

 
 

 
UWAGA! Praca silnika przy niskim 
poziomie oleju na wskaźniku jest 
zabroniona. 

WAŻNE: Nie napełniaj oleju ponad 
górne oznaczenie na wskaźniku - 
może to doprowadzić do 
zwiększonego zużycia oleju i 
dymienia silnika. 
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Operacja 2. Sprawdzanie poziomu oleju w obudowie sprężarki 

Podczas kontroli ciągnik powinien znajdować się na poziomej płaszczyźnie. 
Kontrola może odbyć się nie wcześniej niż 10 minut po zatrzymaniu sprężarki. 

• Zmierz poziom oleju w przewodzie olejowym 1. Poziom powinien być pomiędzy 

dolnym końcem linii a znacznikiem; 

• Jeśli poziom oleju jest niższy, uzupełnij poziom oleju do wymaganego poziomu, 

przez otwór zamknięty, używając wskaźnika oleju. 

• Spuszczanie oleju z obudowy sprężarki jest wykonywany przy zamkniętym 

otworze przez zatyczkę 2.  

 
G12 

 
 

 

Operacja 3. Sprawdzanie poziomu chłodziwa w układzie chłodzenia silnika. 

 
• Otwórz pokrywkę zbiornika wyrównawczego. Poziom płynu chłodzącego powinien 

znajdować się na poziomie znaku max. W razie potrzeby dodaj olej. 

• Zamknij pokrywkę zbiornika wyrównawczego. 

UWAGA! Układ chłodzenia działa pod ciśnieniem, zawór znajduje się w pokrywie zbiornika 

wyrównawczego. Zachowaj ostrożność przy otwieraniu pokrywy zbiornika przy gorącym 

silniku. Powoli obracaj pokrywę, zmniejszając w ten sposób ciśnienie w układzie chłodzenia, 

a następnie zdejmij pokrywę. 
 

 

Operacja 4. Sprawdzanie stopnia zatkania grzejnika chłodnicy 

Sprawdź czystość rdzenia chłodnicy. 

Jeśli jest zatkany, wyczyść go za pomocą szczotki, przedmuchaj 

sprężonym powietrzem. W przypadku silnego zabrudzenia spłucz 

gorącą wodą pod ciśnieniem i przedmuchaj sprężonym 

powietrzem. 

Operacja 5. Sprawdzanie stopnia zatkania filtra powietrza 

Świecąca się lampka kontrolna filtra powietrza wskazuje na jego kompletne zatkanie. 

Należy wymienić wkład filtra w następujący sposób: 

• Zwolnij zatrzask, zdejmij pokrywę filtra powietrza i wyjmij wkład filtra; 

• Wyczyść wnętrze wnęki i pokrywę filtra powietrza; 

• Włóż nowy element filtrujący; 

• załóż pokrywę filtra powietrza i zabezpiecz go zatrzaskami. 
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KONSERWACJA CO KAŻDE 125 GODZIN PRACY 
 

Operacja 6. Wymiana oleju w skrzyni korbowej 

Podczas kontroli ciągnik powinien znajdować się na poziomej płaszczyźnie, a 

silnik powinien być rozgrzany do minimum 70 °C. 

• Zdejmij nakrętkę 1 z misy olejowej i spuść wcześniej olej do przygotowanej 

pojemności. 

• Zakręć nakrętkę z powrotem. 

• Zdejmij korek filtra oleju, napełnij go świeżym olejem zgodnie z tabelą smarów. 

• Uruchom silnik na 1-2 min. 

• Nie wcześniej niż po 10 minutach po zatrzymaniu silnika, zmierz wskaźnikiem poziom 
oleju i w razie potrzeby, dolej oleju do znacznika max. 

• Ponownie załóż na miejsce wskaźnik oleju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operacja 7. Spuszczanie osadu z miski osadowej filtra paliwa 

• Poluzuj nakrętkę skrzydełkową 1, poluzuj i 

zdejmij tuleję 2 miski filtra. 

• Spuść osad, przepłucz szkiełko i 

przedmuchaj sprężonym powietrzem kratkę 

miski filtra. 

• Ponownie załóż i zamontuj miskę 2. 

• Przy ręcznym pompowaniu paliwa napełnij 
paliwem miskę filtra. 
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Operacja 8. Sprawdzanie napięcia paska sprężarki 

Gdy przy przyłożeniu siły 4 kg w środkowym odgałęzieniu taśmy między kołami pasowymi a 

wałem korbowym sprężarki, ugięcie taśmy wynosi 15 mm - świadczy to o prawidłowym 

napięciu paska. 

 
W celu naciągnięcia paska: 

• Poluzuj śruby 1 (4 sztuki) aż do możliwości 

poruszania się sprężarki w szczelinach 

wspornika 2. 

• Obracając napinacz 3 sprężarki, pociągnij 

pasek i dokręć nakrętkę 1; 

• Sprawdź czy ugięcie paska odpowiada 
określonej wyżej wartości. 

 
 
 
 
 
 
 

Operacja 9. Konserwacja filtra sprężarki 

• Wyjmij ze sprężarki wmontowany filtr 1. 

• Wyczyść filtr, umyj go w roztworze myjącym i 
przedmuchaj sprężonym powietrzem. Nasmaruj filtr 
4-6 kroplami oleju silnikowego. 

 
• Przykręć z powrotem filtr do sprężarki. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Operacja 10. Kontrola turbosprężarki. 

Sprawdzić szczelność śrub turbosprężarki, rury wydechowej. 

W razie potrzeby dokręć śruby. 
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Sprawdzanie napięcie paska alternatora 

Gdy przy przyłożeniu siły 10 kg w środkowym odgałęzieniu taśmy 

między kołami pasowymi a wałem korbowym sprężarki, ugięcie 

taśmy wynosi 10 mm - świadczy to o prawidłowym napięciu paska. 

W celu naciągnięcia paska 

 
• poluzuj śruby obudowy ochronnej alternatora; 

 
• poluzuj śruby mocujące alternatora; 

 
• włącz alternator i dokręć pas do pożądanej wartości; 

 
• dokręć dolną śrubę mocującą; 

 
• dokręć górną śrubę mocującą; 

 
• sprawdź czy ugięcie paska alternatora jest zgodne z 

powyższą wartością; 

• przymocuj osłonę ochronną alternatora. 

 

G15 

KONSERWACJA PO KAŻDYCH 250 GODZINACH PRACY 

 
Operacja 11. Sprawdzanie napięcia paska sprężarki 

Gdy przy przyłożeniu siły 4 kg w środkowym odgałęzieniu taśmy między kołami pasowymi 

a wałem korbowym sprężarki, ugięcie taśmy wynosi 15 mm - świadczy to o prawidłowym 

napięciu paska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operacja 12. Wymiana filtra oleju 
• Odkręć filtr (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i usuń filtr z silnika. 

• Zamontuj nowy filtr, upewniając się, że nie ma żadnych uszkodzeń pierścienia 

uszczelniającego. 
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Operacja 13. Wymiana filtra paliwa 
• Odkręć (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i usuń filtr z silnika. 
• Zamontuj nowy filtr, upewniając się, że nie ma żadnych uszkodzeń pierścienia 
uszczelniającego 
• Napełnij układ paliwowy i usuń powietrze z paliwa, zgodnie z opisem w sekcji 
"Przygotowanie ciągnika do pracy." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operacja 14. Sprawdzanie węży układu chłodzenia 
Sprawdź stan węży: ściśnij wąż i sprawdź czy są pęknięcia - jeśli tak, konieczna 
jest wymiana węża. 

• poluzować kołnierze sprzęgające; 
• zdejmij wąż i wymień go na nowy; 
• przykręć z powrotem kołnierze sprzęgające; 
• sprawdź węże pod względem wycieków przy włączonym silniku. 
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KONSERWACJA PO KAŻDYCH 500 GODZINACH 

 
Operacja 15. Sprawdzanie paska napędowego generatora 

 

Sprawdź stan paska i sprawdź czy są pęknięcia i zniszczenia - jeśli tak, konieczna jest 
wymiana węża. 

 

• zdejmij osłonę ochronną alternatora; 

• poluzuj górne i dolne śrubki alternatora, obróć alternatora w dół w kierunku silnika; 

• zdejmij pasek przez łopatki wentylatora; 

• umieść nowy pasek (w ten sam sposób - przez łopatki wentylatora); 

• obracając alternatora do siebie (z silnika) dokręć pasek oraz dokręć wpierw dolną 

a następnie górną śrubę alternatora; 

• sprawdź ugięcie pasa - przy przyłożeniu siły 10 kg w środkowym odgałęzieniu taśmy 

między kołami pasowymi a wałem korbowym sprężarki, ugięcie taśmy powinno wynosić 10 

mm - świadczy to o prawidłowym napięciu paska. 

• zamontuj z powrotem osłonę ochronną alternatora i dokręć śruby mocujące. 

 
 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 6 7 
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KONSERWACJA PO KAŻDYCH 1000 GODZINACH LUB 2 LATACH PRACY 
 

Operacja 16 Wymiana chłodziwa 

• Otwórz pokrywkę zbiornika wyrównawczego. 
 

• Zdejmij nakrywkę i wylej przygotowaną pojemność chłodziwa z chłodnicy. 
 

• Zdejmij korek i spuść chłodziwo z bloku silnika. 
 

• Zakręć korek chłodnicy i bloku silnika. 
 

• Napełnij chłodziwo do poziomu znaku maksymalnego w zbiorniku 

wyrównawczym. 

• Zamknij pokrywkę zbiornika wyrównawczego. 

UWAGA! Używaj płynów niezamarzających jako chłodziwa (mieszanina wody 

destylowanej z płynem niezamarzającym w zakresie podanym przez producenta 

środków niezamarzających). Może być również używany czasowo jako woda chłodząca 

w czasie docierania. 

UWAGA! Zachowaj ostrożność przy otwieraniu pokrywy zbiornika przy gorącym 

silniku, odkręć pokrywkę powoli i ostrożnie. 
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Sekcja G. Konserwacja techniczna 

 

KONSERWACJA SILNIKA (POWINNA BYĆ WYKONANA PRZEZ 
WYKFALIKOWANY PERSONEL W SPECJALISTYCZNYM WARSZTACIE PO 
KAŻYCH 500 GODZINACH PRACY CIĄGNIKA). 

 
Operacja 17. Regulacja prześwitu zaworów 
Regulacja prześwitu zaworów powinna zostać przeprowadzona przy zimnym silniku. 

 
 

• Zdejmij pokrywę mechanizmu zaworowego. 

• Obracając wał karbowy, zamontuj tłok cylindra sprawdzany w GMP pod względem czucia 
sprężania. W tym wypadku, obydwa zawory będą zamknięte. 

• Zmierz prześwit A pomiędzy zaworami - powinna ona być w zakresie od 0,15 ... 0,20 mm. W 
razie potrzeby, ureguluj prześwit, poluzuj przeciwnakrętkę śruby regulacyjnej na ramieniu 
wahacza zaworu regulacyjnego i obróć śrubę, aby ustawić niezbędny prześwit dla płytki 
pomiarowej; 

• Dokręć nakrętkę blokującą śruby regulacyjnej, załóż z powrotem pokrywę zaworu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operacja 18. Płukanie turbosprężarki 
• Zdejmij zespół turbosprężarki i zanurz go na 2 godziny w oleju napędowym 
• Przedmuchaj turbosprężarkę sprężonym powietrzem i zamontuj ją z powrotem na 

swoim miejscu. 

CO 1000 GODZIN PRACY 

Operacja 19. Sprawdzanie i regulacja dyszy pod ciśnieniem wtrysku i jakości 

rozpylania paliwa 

 
• Podłącz dyszę do pompy urządzenia sterującego i poprzez 

zasilanie paliwem dyszy sprawdź ciśnienie wtrysku i jakość 
rozpylania powietrza. Poprawne ciśnienie wtrysku powinno 
wynosić 130 kgs / cm 2 (13MPa); ciśnienie jest 
kontrolowane poprzez zmianę grubości podkładki pod igłą 
sprężyny rozpylacza. Paliwo rozpylone powinno być małe i 
jednolite, bez widocznych dysz. 

• W przypadku jakichkolwiek odchyleń zdemontuj dyszę, 
opłucz i wyczyść rozpylacz za pomocą szczoteczki (w razie 
potrzeby wymień rozpylacz). 

• Zamontuj dyszę i wyreguluj ciśnienie wtrysku. 
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G20 
 

PO KAŻDYCH 2000 GODZINACH PRACY CIĄGNIKA 

 

Operacja 20. Częściowa kontrola silnika 

• Przeprowadź docieranie zaworów i gniazd zaworów. Dostosuj dyszę do ciśnienia wtrysku 

i jakości rozpylania paliwa. Sprawdź autonomiczną pompę paliwa przy maksymalnym 

ciśnieniu i wycieku. 

 
• Sprawdź dociągnięcie śrub głowicy cylindrów. 

Operacja 21. Sprawdzanie zaworów sprężarki 
 
 
 
 
• Zdejmij cztery śrubki 1 z główki 2 sprężarki i 

zdemontuj zespół głowicy za pomocą rozpórki 3. 

• Usuń zawór wlotowy znajdujący się pomiędzy 
rozpórką 3 a sprężarką cylindra. 

• Odłącz od główki sprężarki 2 rozpórkę 3, odkręć 
śrubę dociskającą zaślepkę, odłóż na bok zaślepkę i 
wyjmij zawór trzcinowy. 

• Oczyść główkę sprężarki, rozpórkę i zawory 
płytkowe szczoteczką, opłukuj je i przedmuchaj 
sprężonym powietrzem. 

• Przetestuj działanie sprężarki. 

UWAGA! Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania głowicy sprężarki i odłączania jej 

od przekładki. 
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G21  
KONSERWACJA TECHNICZNA PODWOZIA 

 

 

KONSERWACJA POWINNA BYĆ PRZEPROWADZONA PODCZAS KAŻDEJ ZMIANY (co 

8-10 godzin pracy ciągnika) 

Operacja 22. Sprawdź działanie hamulców 

 

Operacja 23. Sprawdź działanie oświetlania i systemów alarmowych (kontrolnych) 
 
 

Operacja 24. Sprawdź poziom oleju w zbiorniku oleju i hydraulicznym układzie 

kierowniczym. 

Operacja 24а. Sprawdź opony pod względem nacięć i zniszczeń. 

Operacja 25. Spuść kondensat z cylindra napędu pneumatycznego 

Po zakończeniu pracy, gdy powietrze w zbiorniku znajduje się pod ciśnieniem, spuść 

kondensat: pociągnij na bok pierścień zaworu usuwania kondensatu. 
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KONSERWACJA PO KAŻDYCH 125 GODZINACH PRACY CIĄGNIKA 

Operacja 24. Sprawdzanie i regulacja skoku pedału sprzęgła 
 

Skok pedału sprzęgła musi wynosić 35 ± 5 mm. Nadmierny skok może powodować trudności 

ze zmianą biegów, zgrzytanie i ślizganie się sprzęgła. 

Źle wyregulowany skok sprzęgła powoduje przedwczesne uszkodzenie obu części sprzęgła, 

jak (np. zniszczenie łożyska ślizgowego), oraz elementów skrzyni biegów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- W celu regulacji skoku sprzęgła: 
 

- zdejmij sprężynę naciągającą 1 sprzęgła; 
 

- odłącz element dźwigni sprzęgła 6 od dźwigni 2, usuwając czop 3; 
 

- obróć dźwignię 2 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż łożysko ślizgowe 

zatrzyma się; następnie obróć widełki 4 drążka 6, wyrównaj otwory widełek i dźwigni 

(pedał pozycja 7 z uchwytem z prawej strony), a następnie dokręć widełki o 5-6 

obrotów i połącz z dźwignią za pomocą czopa 3, oraz dokręć nakrętkę 5 i przymocuj 

za pomocą zawleczki do czopa. 

 

- ustawić sprężynę naciągającą  
 

- ustawić skok sprzęgła, przekręcając tuleję 8 w zakresie 150..160 mm. 
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Operacja 27. Sprawdź pełną prędkość pedału 

hamulca 

Skok zablokowanego pedału hamulca powinien 

wynosić od 85 do 95 mm przy naciśnięciu z siłą  
12 kg. Podczas pracy tarcza hamulcowa może ulec 
zużyciu, co może prowadzić do zwiększenia prędkości 
poruszania się pedałów aż do 120 mm. Wyreguluj 
sterowanie hamulcami w następujący sposób: 

 

 

• odepnij za pomocą zawleczki i zdejmij czop 4, 
odłącz pręt 7 zaworu sterującego 8 
pneumatycznych hamulców napędu 
przyczepy; 

• odkręć nakrętki zabezpieczające 1; odkręcając 
lub wkręcając śruby 2, wyreguluj skok 
prawego pedału w zakresie 85 ... 95 mm, a 
lewego pedału o 5 ... 10 mm mniej. Dokręć 
przeciwnakrętkę 1 i sprawdź hamulce w ruchu. 
Różnica między początkiem hamowania 
prawego i lewego tylnego koła zablokowanych 
pedałów na suchej nawierzchni nie powinna 
być większa niż 1 m, 

 
9 10 11 

 

11 10 9 

a  droga  hamowania  w  tych  warunkach  nie WAŻNE! Obniżanie wartości skoku 
powinna być większa niż 6 m (przy prędkości pedału poniżej 80 mm jest 

hamowania 20 km/h). W razie potrzeby zabronione, gdyż może doprowadzić 

dokonaj dodatkowej regulacji za pomocą 
śrubek 2; 

• jeśli regulacja za pomocą dwóch śrub nie jest 
możliwa, usuń jedną lub dwie uszczelki 10 
między korpusem 11 a ramionami hamulca 9; 

• poluzuj nakrętkę zabezpieczającą 6 i wkręć 
lub wyjmij widełki 5, ureguluj długość  pręta 7, 
dopasowując otwory w czopie 4 i widelcach 5 
oraz dźwigni. 

• Podłącz dźwignię trakcyjną 3 do 7 za pomocą 
czopa 4 i zamocuj za pomocą zawleczki na 
czopie. 

• dokręć nakrętkę zabezpieczającą 6. 

to do nadmiernego zużycia tarcz 
hamulcowych i przegrania hamulca. 

 
 

UWAGA! Aby zapewnić długie 

działanie hamulców przestrzegaj 

poniższych zasad: 

• Nie trzymaj stopy na hamulcu bez 

potrzeby 

• Nie hamuj bez wyłączania 

sprzęgła, gdy pedały hamulca są 

zablokowane; 

• Nie hamuj używając jednego (lewego 

lub prawego) pedału przy włączonej 

blokadzie mechanizmu różnicowego. 
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Operacja 28. Sprawdzanie i regulacja hamulca postojowego i awaryjnego 
 

Pociągając za rączkę dźwigni 3 (do góry) z siłą (180 ... 200) H (8 ... 20) kg, blokada musi być 
zainstalowana na pierwszym lub drugim sektorze zębów 12. Dźwignia powinna być pewnie 
zamocowana w tej pozycji. Oba koła tylne powinny hamować w tym samym czasie. Ureguluj 
sterowanie hamulcem postojowym i awaryjnym w następujący sposób: 

 
• sprawdź i w razie potrzeby wyregulować 

pełny skok pedału hamulca (patrz: 

poprzednia operacja); 

• ustaw dźwignię 3 w najniższej pozycji; 

• Poluzuj śrubki 4, 9, 11, odkręć śrubę o 

3-4 obroty; 

• Obracając sprzęgło 10, ustaw długość 

pręta 1 tak aby górna krawędź rowka 

widełek 8 mogła dotknąć czopu 7; 

• przykręć śrubę 2 aż do momentu 

zetknięcia się z dźwignią 5; 

• dokręć nakrętki 4, 8, 10. 

 
Operacja 29. Sprawdzanie stanu i ciśnienia opon 

Sprawdź czy nie ma żadnych nacięć ani zniszczeń na 

oponach. 

Wysokość ostróg przeciwślizgowych powinna wynosić 

przynajmniej 5 mm. 

Ciśnienie opon powinno odpowiadać ciężarowi i zaleceniom w 
sekcji «Sprzęganie ciągnika» 

 

 
Operacja 29а. Sprawdzanie śrub kół. 

Sprawdź i w razie potrzeby  

dokręć śruby na obręczy koła i piast. 

 
 
 

Operacja 30. Sprawdzanie poziomu oleju w 
obudowie skrzyni biegów 

• Odkręć korek w celu sprawdzenia poziomu oleju - powinien 
on mieć poziom wymagany. 
• W przeciwnym razie, gdy poziom oleju jest niższy od 
wymaganego dodaj olej i zakręć korek 1. 
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Operacja 31. Sprawdź poziom oleju w obudowie (wiodąca belka) przedniej osi 

• Odkręć korek 1 i sprawdź poziom oleju. 

• Jeśli poziom oleju jest niższy od wymaganego, odkręć korek z 
odpowietrznikiem 2 na obudowie osi i dodaj olej do poziomu 
wymaganego. 

• Przykręć wtyczkę 1 oraz korek odpowietrzający 2. 

 

 
Dla Belarus-320/422 Dla Belarus-622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operacja 32. Sprawdzanie poziomu oleju w obudowie przekładni napędów głównych osi 

przedniej 
• Odkręć korek 1 i sprawdź poziom oleju. 
• Jeśli poziom oleju jest niższy od wymaganego dodaj olej. 

• Zakręć korek z powrotem 1. W razie potrzeby spuść olej przez otwór spustowy 2. 

Dla Belarus-320/422 Dla Belarus-622 
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Operacja 33. Sprawdzanie poziomu oleju w hydraulicznym zbiorniku oleju 

 

 
• Wyjmij prętowy wskaźnik 1 i sprawdź poziom oleju - powinien 

być pomiędzy dwoma znacznikami. 

• Jeśli poziom oleju jest poniżej niższego znacznika, zdejmij 
korek 2 i uzupełnij olej do górnego znacznika. 

 
 

 
Operacja 34. Smarowanie łożysk kół przedniej osi napędowej 

Poprzez zamocowania 1, 2, nasmaruj łożyska. 

Dla Belarus-320/422 Dla Belarus-622 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operacja 35. Sprawdzanie akumulatorów 

 

Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, przemyj obszar obficie wodą (do 
15 minut w przypadku kontaktu z oczami) i natychmiast zwróć się po pomoc medyczną. 

 

• Oczyść akumulator z kurzu i brudu. Akumulator powinien być czysty i suchy. 
Wyczyść końcówki i dysze przewodów, wyczyść otwory wentylacyjne we wtyczkach, 
nasmaruj zaciski i końcówki przewodów smarem. 

• Sprawdź poziom elektrolitu - powinien znajdować się ponad kratką ochronną na 12-15 mm. 
W razie potrzeby dodaj wodę destylowaną. Sprawdź poziom naładowania akumulatora i w 
razie potrzeby doładuj go. Niski poziom naładowania akumulatora (poniżej 50% w lecie i 
25% w zimie) jest zabroniony. 

• Sprawdź zamocowanie akumulatora, nie pozwól aby był luźno zamocowany. 

UWAGA ! Podczas pracy z akumulatorem, unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą, 

oczami i ubraniami. 
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Sekcja G Konserwacja techcnizna 

KONSERWACJA PO KAŻDYCH 250 GODZINACH PRACY CIĄGNIKA 
 

Operacja 36. Smarowanie sworzni siłownika układu kierowniczego 
• Oczyść smarownice1. 

• Nasmaruj złącza (2 sztuki) za pomocą strzykawki smaru (3-4 wyładowania) 
 

Dla Belarus-320/422 
(widok z góry) 

Dla Belarus-622 
(widok od przodu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSERWACJA PO KAŻDYCH 500 GODZINACH PRACY CIĄGNIKA 

Operacja 37. Kontrola luzu w połączeniach drążka 

kierowniczego 

Przy pracującym silniku skręć ostro w kierownicę 
w obu kierunkach i sprawdź luz w połączeniach. Jeśli jest: 

 
• odłącz przewód zabezpieczający 1; 

• zakręć śrubkę 2 aby wyeliminować luz; 

• Dokręć nakrętkę 2. 
 

Operacja 38. Zbieżność kół 
Przed sprawdzeniem zbieżności przednich kół zawsze należy sprawdzić luz w połączeniach 

drążków kierowniczych. Zbieżność kół kierujących (różnica między rozmiarami A i B) powinna 

wynosić 4 ... i 8 mm. Dopasuj zbieżność kół postępując według następującego schematu: 

• ustaw ciągnik na poziomym, twardym podłożu; 

• wyreguluj koła ciągnika w kierunku prostym. Zatrzymaj 
silnik. 

• określ zbieżność kół: 

• zmierz odległość (pomiar A) między wewnętrzną 
krawędzią obręczy kół z przodu (na wysokości środka 
koła) i zrób znak kredą w miejscach pomiaru; 

• obróć ciągnik do przodu tak, aby znaki znajdowały się z 
tyłu na tej samej wysokości i zmierz odległość między 
zaznaczonymi punktami (pomiar B). 

• różnica pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem powinna 
być równa zbieżności kół i musi mieścić się w granicach 
4 ... 8 mm; 
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• W razie potrzeby ureguluj zbieżność przez zmianę długości pręta 1, wcześniej 

poluzowując przeciwnakrętki 2. 
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Operacja 39. Sprawdzanie poziomu oleju w obudowie tylnej osi 

Aby sprawdzić poziom oleju, ustaw ciągnik na poziomej 

powierzchni o twardym podłożu. 

W ciągnikach Belarus-320/422: 

• Odkręć nakrętkę 1 z otworem do napełniania. 

Poziom oleju powinien sięgać poziomu korka. 

• Jeśli poziom oleju nie osiąga otworu kontrolnego, 

dodaj trochę oleju a następnie zakręć nakrętkę 1. 
 

W ciągnikach Belarus-622 

• Wyjmij prętowy wskaźnik (znajdujący się po prawej stronie pokrywy tylnej osi) i sprawdź, 
czy poziom oleju znajduje się pomiędzy dwoma oznacznikami 1. 

• Jeśli poziom oleju jest poniżej dolnego znacznika, dodaj oleju aż do górnego znacznika. 

 
Operacja 40. Wymiana wkładu filtra oleju w układzie hydraulicznym dla 

ciągników Belarus-320/422 

• podnieś osłonę. 

•  oczyść zbiornik oleju z brudu. 

• Odłącz rurę odpływową 6 od złączki filtra. 

• odkręć śruby 4 łączące filtr i kołnierz skrzynki zbiornika 5 oleju i wyjąć zespół filtra 

• odkręć śruby 7 łączące pokrywę filtra 10 i misę filtra 13. 

• zdejmij pokrywę filtra 10 i wyjmij sprężynę 8, zawór filtrujący 9, pierścienie uszczelniające 
11 i element filtrujący 12. 

• przepłukuj części w filtrze oleju napędowego i ponownie załóż filtr z nowym elementem 
filtrującym. 

• umieść zmontowany filtr w zbiorniku oleju, dokręć śruby 4 i zamontuj rurkę odpływową 6. 

• dodaj olej do górnego znaczka wskaźnika 3. 
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Sekcja G Konserwacja techniczna 

Operacja 40. Wymiana wkładu filtra oleju układu hydraulicznego oraz filtra 
układu kierowniczego w Belarus-622. 

а) Wymiana wkładu filtra oleju hydraulicznego  

Filtr hydrauliczny traktora Belarus-622 znajduje 

się za kabiną po lewej stronie ciągnika. 

 
• Wyczyść korpus filtra 1 z brudu. 

• Odkręć nakrętkę 2. 

• Poluzuj śruby mocujące 6 pokrywy 3 obudowy filtra 

• Zdejmij korpus 3, wyjmij element filtrujący 4 i uszczelniający  
pierścień 5 

• Przemyj wszystkie detale i nakrętkę 2 w oleju napędowym i zamontuj  
nowy filtr   

 
 

а) Wymiana elementu filtrującego w hydraulicznym układzie kierowniczym 

W ciągniku Belarus-622 element filtrujący hydraulicznego układu kierowniczego 

znajduje się w zbiorniku oleju hydraulicznego. 

 

•  wymiana elementu filtracyjnego w ciągnikach Belarus-622 jest taka sama jak w 

przypadku ciągników Belarus-320/422. 

 
 

 
Operacja 41. Smarowanie tylnego zaczepu  i wały ramion tylnego i przedniego TUZ 

• Oczyść olejarkę z brudu. 

• • Za pomocą pistoletem smarowniczym nasmaruj tuleje (2 szt. na 

tylny podnośnik i 2 szt. przedni, jeśli są zamontowane na ciągniku) 

przed pojawieniem się smaru z prześwitu. 

 
 
 
 

 
Operacja 42. Sprawdzanie luzu koła kierownicy 

Kąt kierownicy nie powinna przekraczać 25 °. 
Jeśli przekracza on 25 °, sprawdź luz w przegubach drążków 
kierowniczych, stan kół skrętnych i kolumny kierownicy. Napraw 
wykryte usterki. 
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Operacja 43. Sprawdzanie sprawności blokowania odpalania silnika 

• Odłącz przewody uprzęży 1 od bloku 

przełączającego 2 (pozycja SA6 w 

obwodzie elektrycznym), zamontowanym 

na wsporniku 3 znajdującym się na 

pokrywie skrzyni biegów. 

Ustaw i przytrzymaj dźwignię 4 dźwigni 

zmiany biegów w pozycji neutralnej. 

• Za pomocą lampki kontrolnej lub 

pomiarów elektrycznych upewnij się, że 

styki bloku przełączającego 1 zostały 

zamknięte (kontrolka jest włączona lub 

pomiar elektryczny wskazuje na obecność 

prądu). Po włączeniu, styki przekazywania 

muszą zostać otwarte (kontrolka nie 

świeci się, urządzenie nie pokazuje 

obecności prądu). Ponowny montaż 

immobilisera można wykonać poprzez 

wspornik 3, gdzie jest przełącznik blokady. 

 
 
 
 
 

KONSERWACJA PO KAŻDYCH 1000 GODZINACH PRACY 

Operacja 44. Zmiana oleju w 

zbiorniku hydraulicznym 

 

• Zdejmij nasadkę 2 z wlewu zbiornika oleju, 

odkręć korek spustowy 3 i spuść olej ze 

zbiornika oleju do przygotowanego 

pojemnika. 

• Wkręć korek i napełnij zbiornik oleju świeżym 

olejem do poziomu górnego znaku 1. 

• Zainstaluj wtyczkę 2. 
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KONSERWCJA TECHNICZNA SEZONOWA (WIOSNA - LATO LUB JESIEŃ- ZIMA) 

Operacja 45. Zmiana oleju w obudowie tylnej osi 

Spuszczanie oleju z obudowy tylnej osi powinno wykonywać się natychmiast po 

eksploatacji ciągnika dopóki olej nie ostygnie. 

 
• Ustaw traktor na twardej równej powierzchni, zatrzymaj silnik, zahamuj ciągnik za pomocą 

hamulca postojowego. 
• Wyjmij wypełniacz 1 i regulator 2 (w ciągniku Belarus-622 - odkręć prętowy wskaźnik), 

odkręć korek 3 i spuść olej z obudów kół zębatych. 
• Dokręć korki spustowe i napełnij świeżym, sezonowym olejem do odpowiedniego poziomu i 

otworu w osi tylnej (dla Belarus-622 - do poziomu górnego znacznika) i obudów kół zębatych. 
Wkręć korek i korki kontrolne. 

 

Dla Belarus-320/422 Dla Belarus-622 
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Operacja 46. Wymiana oleju w obudowie skrzyni biegów 

• Wyjmij zatyczkę i spuść olej z obudowy przekładni. 

• Wkręć korek 2 i napełnij go świeżym sezonowym olejem do wymaganego 

poziomu 

Dla Belarus-320/422 Dla Belarus-622 
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Operacja 47. Wymiana oleju w obudowie przedniej osi 

• Wyjmij zatyczkę i spuść olej z przedniej osi. 

• Napełnij świeżym, sezonowym olejem przez korek z odpowietrznikiem -2 do 

wymaganego poziomu. 

 

Dla Belarus-320/422 Dla Belarus-622 
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Operacja 48. Wymiana oleju w zwolnicach przednich kół (2 sztuki). 

• Odkręć korki 2 i spuść olej z zwolnicy; 

• Wkręć korek i napełnij świeżym sezonowym olejem do odpowiedniego poziomu 1. 

 
 

Dla Belarus-320/422 Dla Belarus-622 
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Sekcja H Bieżące naprawy 

Sekcja H. BIEŻĄCE NAPRAWY 

 
Wymagania ogólne 

Bieżące naprawy – naprawy przeprowadzane by zapewnić lub przywrócić zdolność 

roboczą elementów ciągnika, które wymagają wymiany i (lub) naprawy.  

Bieżąca naprawa powinna być wykonywana zawsze w przypadku awarii lub takich 

uszkodzeń ciągnika, których nie można usunąć i naprawić podczas systematycznej 

konserwacji czy przeglądu technicznego. 

Bieżące naprawy powinny być wykonane przez pracowników przeszkolonych przez 

wykwalifikowanych mechaników autoryzowanych serwisów, znających urządzenie i 

specyfikacje ciągników Belarus-320/422/622 oraz ich modyfikacje. 

W celu wstępnej diagnozy stanu technicznego w procesie eksploatacji ciągnika w traktorze 

zamontowano: czujnik awaryjnego spadku ciśnienia oleju silnika (umieszczony na bloku 

cylindrów w pobliżu instalacji filtra oleju); czujnik temperatury (zamontowany na bloku cylindrów 

po prawej stronie), czujnik temperatury płynu chłodzącego - w korpusie termostatu, czujnik 

wskazujący ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym i czujnik awaryjnego spadku 

ciśnienia powietrza układu pneumatycznego (w zbiorniku powietrza). 

Stopień zanieczyszczenia filtra powietrza jest kontrolowany przez czujnik 

zanieczyszczenia filtra, gdzie na panelu wskaźników lub lampek kontrolnych zapala się lampka 

sygnalizacyjna, gdy  filtr powietrza jest zatkany powyżej dopuszczalnego poziomu.  

Informacje z czujników są wyświetlane na zestawie wskaźników i lampkach kontrolnych 

umieszczonych na desce rozdzielczej ciągnika (patrz: rozdział «Sterowanie i urządzenia») 
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H 2 

Środki bezpieczeństwa 
 

Do bieżących napraw dopuszczeni są jedynie specjalnie przeszkoleni pracownicy, 
posiadając certyfikat potwierdzający odpowiednie kwalifikacje i przeszkoleni w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, oraz przeszkoleni z zakresu ochrony pracy. 
Muszą oni również posiadać specjalne ubranie, obuwie i inny sprzęt ochronny. 

 

Podczas kontroli ciągnika należy korzystać z przenośnej lampy o napięciu 

nieprzekraczającym 12 V. 

Spuść paliwo i olej tylko do odpowiedniego naczynia. Rozlane paliwo i smary muszą być 

pokryte trocinami lub piaskiem i usunięte z miejsca pracy. Podczas przenoszenia sprzętu, 

ładunek ruchomy musi być odpowiednio zamocowany. Pojazdy przeładunkowe powinny być 

oznakowane tabliczkami informującymi o ich zdolnościach trakcyjnych. Nie należy używać 

podnośnika o masie przekraczającej wydajność maszyny oraz nie przenosić ciężarów nad 

ludźmi. 

Wzajemna instalacja dużych elementów i zespołów jest niedopuszczalna. 

Umyj części i zespoły agregowane ciągnika w specjalnie wyposażonym do tego miejscu 

pracy. Nie myj urządzeń włączonych i w zakresie roboczym.   

Rozmontuj i zmontuj małe węzły na stole warsztatowym, duże - na specjalnych 

stojakach. 

Urządzenia używane w pracy muszą być w dobrym stanie. Ściągacze nie powinny mieć 

pęknięć, wygiętych prętów, rozdartych lub pogniecionych nici. 

Używanie zużytych lub wadliwych zmywaczy jest zabronione. 

Narzędzia powinny być sprawne i odpowiednich rozmiarów. Zabrania się używania 

wadliwych kluczy ze zużytym lub zdeformowanym przewężeniem. 

W celu sprawdzenia dopasowania otworów użyj trzpienia, łomu lub śruby - ale nigdy 

palców. Podczas pracy na wiertarce lub szlifierce do szlifowania lub przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych należy przestrzegać środków bezpieczeństwa. Podczas używania narzędzi 

elektrycznych należy używać sprzętu bezpieczeństwa o dobrej izolacji elektrycznej, 

uziemienia ramy i osobistego wyposażenia ochronnego. 

Pomieszczenie pracownicze powinno być wyposażone w środki gaśnicze. 

Usunięcie uszkodzonych węzłów może być wykonane tylko wtedy, gdy silnik ciągnika jest 

wyłączony, oraz "prąd - masa" ciągnika jest WYŁĄCZONA. 



Belarus-320/422/622. Instrukcja obsługi. Sekcja I. Wykrywanie i rozwiązywanie 
 

I1 problemów. 
 

SEKCJA I. WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
Tabela 1I 

 

 

 
Powietrze w układzie paliwowym 

 
 

Zanieczyszczenie filtra paliwa 
lub odstojnika filtra.  

 

Zatkany przewód paliwowy 

Niesprawne wtryskiwacze 

Blokada zaworu dozującego 
pompy wysokiego ciśnienia 
Uszkodzony wzmacniacz pompy 
paliwa 

Blokada rozrządu zaworów 
 

Luźne nakrętki głowicy 

Rozrusznik nie może obrócić 
wału korbowego 

SILNIK  
Przepompuj ręczną pompę paliwową, jak 
opisane w sekcji «Przygotowanie ciągnika do 
eksploatacji». 

Wymień filtr paliwa. Wyczyść i umyj miskę 
filtrującą. 

Wyczyść przewody paliwowe, usuń powietrze 
z układu paliwowego. 

 
Znajdź wadliwy wtryskiwacz i wymień go. 

 
Zdemontuj pompę paliwową, wyczyść i 
przepłucz zawór * 
Zdemontuj pompę wspomagającą, napraw ją 
lub wymień 
Usuń głowicę cylindrów, zdemontuj 
mechanizm zaworowy, usuń blokadę zaworu* 
Dokręć głowicę cylindra * 

Zobacz: Usterki elektryczne 

Silnik pracuje przez krótki okres czasu 

 

Niska prędkość obrotowa silnika 

Jeden z filtrów paliwa jest zatkany. 

W razie potrzeby, wymień filtr 

paliwa. 

Powietrze w układzie paliwowym 

 

Uszkodzona pompa wspomagająca 

Wyreguluj prędkość obrotową silnika * 

Umyj i opłukuj odstojnik filtra. 

 
 

Przepompuj układ paliwowy w celu usunięcia 

powietrza 

Zidentyfikuj i napraw awarię* 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Operacja powinna zostać wykonana w specjalistycznym warsztacie 

Awarie, objawy, przyczyny Sposób usunięcia awarii 
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problemów. I2 
 

 
 

Silnik nie zwiększa obrotów 

 

Przeciążenie silnika 

Zakłócenia w czasie podawania paliwa  

 

Zepsuta sprężyna regulatora 

Zakleszczanie się szyny pompy wysokiego 

ciśnienia 

Zmniejsz obciążenie silnika 

Skontaktuj się ze specjalistycznym 

warsztatem * 

Taki sam 
Taki sam 

 

 
 

Naruszona regulacja 
dźwigni regulatora 

Niestabilna prędkość silnika 

Wyreguluj pompę paliwa * 

Zakleszczanie się szyny pompy 

wysokiego ciśnienia 

Wysoki poziom oleju w skrzyni korbowej 

Rozmontuj regulator pompy paliwa 

usuń zakleszczanie * 

Wyreguluj poziom oleju 

 

 
 

Zatkany filtr powietrza 

Emisja czarnego dymu przez silnik 

Wymień filtr 

Blokada igły dyszy wtryskiwacza 

 
Przerywany dopływ paliwa 

Zakłócona regulacja pompy paliwa 

Zidentyfikuj i wymień uszkodzoną dyszę 

zespołu natryskowego lub dyszy wtryskiwacza 

Znajdź  przyczynę  i   wyeliminuj   ją   

Sprawdź regulacje pompy paliwa * 

Emisja białego dymu przez silnik 

Zwiększona prędkość obrotowa 

biegu jałowego 

Silnik przechłodzony 

 

Obecność wody w paliwie 

Podczas pracy płyn chłodzący dostaje 
się do cylindra silnika 

Wyreguluj regulator pompy paliwa*  

Rozgrzej silnik, utrzymuj temperaturę 

silnika w zakresie 75 ... 95 ° C 

Wymień paliwo  

Napraw silnik * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awarie, objawy, przyczyny Sposób usunięcia awarii 
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* Operacja powinna zostać wykonana w specjalistycznym warsztacie 
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I3 problemów. 
 

 

Niskie ciśnienie oleju w układzie 

smarowania (lampka kontrolna awaryjnego 

ciśnienia w silniku jest włączona) 
 

 
Zużyte panewki wału korbowego  

Zatkany przewód pompy oleju silnik 

Naruszony lub zawieszona 

regulacja zaworu ciśnienia oleju w 

systemie 

Napraw silnik * 

  Wyczyść przewód pompy olejowej 

Zdemontuj zawór, wyczyść i wyreguluj 
ciśnienie * 

 

 

 
SPRZĘGŁO 

 

Brak skoku pedału 

Sprzęgło nie osiąga pełnego momentu obrotowego 

Ustaw skok 

Zużyte okładziny tarczy Wymień kosz sprzęgła 

Sprzęgło nie jest całkowicie wyłączone 

 
Zwiększony skok pedału sprzęgła Ustaw skok pedału sprzęgła 

 
SKRZYNIA BIEGÓW 

 
Włączanie biegów ze zgrzytami 

Niepełne wciśnięte sprzęgło,  

sprzęgło ciągnie Ustaw skok pedału sprzęgła 

 
GŁÓWNA SKRZYNIA 

 
Zwiększony hałas w głównej skrzyni 

Naruszona regulacja zazębienia kół 

zębatych w skrzyni biegów i łożysk 

mechanizmu dyferencjału 

Wyreguluj załączanie kół i luz łożysk 

 

 

HAMULCE 

        Hamulce nie działają 

 
Naruszona regulacja hamulca wyreguluj sterowanie hamulcami 

 
 

 
* Operacja powinna zostać wykonana w specjalistycznym warsztacie 

Awarie, objawy, przyczyny Sposób usunięcia awarii 
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problemów. I4 
 

 

PRZEDNI MOST NAPĘDOWY 

Wyciek oleju z wylotów przegubów przedniej osi napędowej 
 
Zużyte lub uszkodzone uszczelniacze 

 

Wymień uszczelniacze  
 

                       Wyciek oleju ze skrzyni reduktora na wale osi napędowej 

 Zużyte lub uszkodzone uszczelniacze   wymień uszczelniacze  

Zwiększony hałas w skrzyni reduktora 

naruszona regulacja zaczepowa kół zębatych  Wyreguluj luz kół zębatych (0,18-0,25 mm). 

   głównej skrzyni  

Przednia oś napędowa nie włącza się automatycznie przy ślizganiu się kół tylnych 

Niska sztywność lub 

rozregulowane sprężyny w wale  

Wyreguluj siłę ściskania sprężyn osi za 

pomocą śruby regulacyjnej  

 

Stukanie krzyżaków wału kardana 

Zwiększony kąt skrętu kół  Wyreguluj kąt przednich kół w zakresie  

 43° ... 45 ° 

 
Wczesne zużycie bieżnika opon 

Zakłócona zbieżność przednich kół 

 
Niezgodność ciśnienia powietrza w 

oponach ze standardami 

wyreguluj zbieżność kół w 

wymaganym zakresie 

Zachowaj znamionowe ciśnienie w oponach 

zgodnie z normami podanymi w instrukcji 

 

PRZEDNI I TYLNY WAŁ WOM 
 

Wały odbioru mocy nie przekazują pełnego momentu obrotowego 

Naruszona regulacja sprzęgła WOM Wyreguluj sprzęgło WOM, aby przekazać pełny 
moment obrotowy 

Wały WOM nie zatrzymują się po wyłączeniu sprzęgła WOM 

rozregulowany mechanizm 

regulacji sprzęgła WOM 

Wyreguluj sprzęgło WOM do pełnego 

hamowania 

Awarie, objawy, przyczyny Sposób usunięcia awarii 
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UKŁAD KIEROWNICZY 

 
Zwiększony wysiłek przy kierowaniu 

Zbyt niskie ciśnienie lub jego brak w 

hydraulicznym układzie kierowniczy, 

które może być spowodowane: 

• niewystarczający poziom oleju w zbiorniku; 

pompa nie osiąga wymaganego ciśnienia 

 
 

• Zawór bezpieczeństwa orbitrola 

zawieszony w pozycji otwartej lub jest 

ustawiony na niskie ciśnienie 

• znaczne tarcie lub zaklinowanie w 

częściach mechanicznych kolumny 

kierownicy; 

• zasysanie powietrza w systemie ssącym 
magistrali 

Ciśnienie w układzie powinno być w zakresie 

90 ... 100 kg /cm2. Napełnij zbiornik olejem do 

wymaganego poziomu. Odpowietrz układ 

hydrauliczny w celu usunięcia powietrza, przy 

uruchomionym silniku przekręć kierownicę 2-3 

razy. 

Opłucz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa i 

ureguluj ciśnienie do wymaganego zakresu: 

90 ... 100 kg / cm2 przy nominalnej prędkości 

silnika. 

Sprawdź i usuń przeszkody w swobodnym 

ruchu w częściach mechanicznych kolumny 

kierownicy. 

Sprawdź magistralę ssącą, wyeliminuj 

wycieki. Przepompuj układ, aby usunąć 

powietrze. 

Kierownica obraca się bez obracania kół 

Niewystarczający poziom oleju w zbiorniku 

 
 
 

Zużyte uszczelniacze cylindra 
kierowniczego lub cylinder 

Napełnij olej do wymaganego poziomu i 

przepompuj układ hydrauliczny w celu 

usunięcia powietrza 

Wymień uszczelki lub cylinder 

 

                     Zwiększony wysiłek na początku obracania kierownicy  

Zwiększona lepkość oleju (olej jest Rozgrzej olej przy włączonym silniku  

zimny) 

 

Kierownica nie wraca do położenia neutralnego, 

Zwiększone tarcie lub zaklinowanie  

mechaniczne elementów w kolumnie 

kierowniczej 

Usuń przyczyny tarcia lub 

zaklinowania  

Awarie, objawy, przyczyny Sposób usunięcia awarii 
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Niewspółosiowość wielowypustowego 

trzonu kolumny kierownicy i pompy 

dozującej (parcie wału śrubowego) lub 

niewystarczający luz. 

Oswobódź trzon. W celu zwiększenia 

szczeliny zainstaluj dodatkową podkładkę o 

grubości 1,5 mm między orbitrolem a 

wspornikiem kolumny kierownicy 

Zwiększony luz koła kierownicy

niedokręcony drążek kierowniczy 
Zwiększony luz wypustów "Wał 
kierowniczego - orbitrol" 

Dokręć nakrętki obrotowe momentem 

obrotowym 12 ... 14kgs • m 

Wymień dolne widełki wału kardana 

Nierówny minimalny promień skrętu ciągnika w prawo i w lewo 

Zła regulacja zbieżności kół Popraw regulację zbieżności kół jak 

opisano w sekcji "Konserwacja" 

 
Niekompletny kąt obrotu kół prowadzących 

Niewystarczające ciśnienie w 

układzie  

Wadliwa moc pompy 

Ureguluj ciśnienie do zakresu 140 ... 155 
kg / cm². 

Napraw lub wymień pompę 

 

UKŁAD HYDRAULICZNY  

 
Podnośnik z ładunkiem nie podnosi się 

Brak ciśnienia w układzie hydraulicznym: 

• Pompa zasilania nie jest włączona 

• brak lub niedostateczny poziom oleju w 

zbiorniku; 

• zawieszony zawór rozdzielacza 

podnośnika  

• zanieczyszczenie zaworu 
bezpieczeństwa rozdzielacza, 
wypadnięcie zabezpieczenia z gniazda 
z zaworu; 

 
• Niska wydajność pompy 

 
Niewłaściwe ustawienie zaworu 
bezpieczeństwa rozdzielacza; 

Włącz pompę 

Napełnij zbiornik do znacznika "P" wskaźnika 

zbiornika oleju hydraulicznego  

Wyjmij i umyj części zaworu, następnie 

zamontuj je z powrotem. Zawór powinien 

poruszać się swobodnie. 

Rozmontuj i umyj zawór bezpieczeństwa, a 

następnie umieść go z powrotem. Wyreguluj 

ciśnienie robocze zaworu 

 

Sprawdź wydajność pompy i w razie 

potrzeby wymień pompę 

 
Ustaw zawór na ciśnieniu 

20-2 MPa na tylnych wylotach hydraulicznych 

Awarie, objawy, przyczyny Sposób usunięcia awarii 



BFKарус-320/422/622. Instrukcja osbługi Sekcja I. Wykrywanie i 
 

I7 rozwiązywanie problemów 
 

 

Zaczep z ładunkiem podnosi się wolno

zasysanie powietrza w systemie 
ssącym magistrali 
podwyższony wyciek oleju z pompy 
lub zużyta pompa 

Znajdź miejsce zasysania i usuń 
usterkę.  
Sprawdź wydajność pompy i w razie 
potrzeby wymień ją 

 

 

     Spienianie oleju w zbiorniku i przedostawanie się przez odpowietrznik 
zasysanie powietrza w systemie ssącym 
magistrali  
zasysanie powietrza przez 
uszczelnienie pompy oleju 

Znajdź miejsce zasysania i usuń usterkę. 

Sprawdź stan uszczelnienia pompy, w 

razie potrzeby wymień pompę

  Niski poziom oleju w zbiorniku oleju       dopełnij olej do wskazanego poziomu   

 

Zmniejszenie nośności tylnego TUZ 

Zużycie pompy oleju hydraulicznego Wymień pompę układu hydraulicznego 

 
Przy ustawieniu dźwigni do przedniego położenia TUZ nie opuszcza 

Zakleszczenie rozdzielacza w obudowie 
korpusu podnośnika, w pozycji "podnoszenia" 
lub "neutralnej", spowodowane brudnym 
olejem 

Naciśnij popychacz regulatora podnośnika. 
Przepłucz układ, wymień filtr oleju 
hydraulicznego, napełnij zbiornik czystym 
olejem 

 

Agregowany pług przy siłowej regulacji przy niewielkim przemieszczeniu dźwigni 
wyskakuje z gleby  

Naruszenie sprężyny regulacji siłowej Wymień sprężynę 

 
Dźwignie nie utrzymują się w ustalonej pozycji 

Zużycie mocujących nakrętek / podkładek dźwigni   dokręć nakrętki 

Względem wspornika  zamień nakrętki 

 

Silne wibracje podczas opuszczania zaczepionego narzędzia  

Zniszczenie lub osad na sprężynie  
zaworu 

Wymień sprężynę 

   Zniszczenie zapadki bezpieczeństwa Wymień zapadkę 

 
Zwiększenie grzania się oleju w układzie hydraulicznym 

Niski poziom oleju w zbiorniku 

Zgięte lub złamane przewody 

olejowe  

Uzupełnij olej hydrauliczny  

Wyeliminuj wgniecenia lub wymień 

przewód olejowy 

Awarie, objawy, przyczyny Sposób usunięcia awarii 
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TUZ z podniesionym narzędziem nie utrzymuje go w 

ustawionej pozycji  (samowolne opuszczanie)

Wyciek oleju poprzez uszczelnienie 
siłownika 

Wyciek oleju przez pierścień uszczelniający 
rozdzielacza hydraulicznego podnośnika 

Wymień uszczelnienie siłownika 

Wymień pierścień uszczelniający 

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 

 
Niski poziom naładowania akumulatora (lampka ostrzegawcza sygnalizująca niski 

stan naładowania akumulatora przy pracującym silniku) 

Niski poziom napięcia elektrycznego  

 

Zwiększona rezystancja styku między 

końcówkami akumulatora i końcówkami 

przewodów z powodu osłabienia lub 

utlenienia 

Wadliwa bateria 

Ślizganie się paska alternatora 

Wymień regulator napięcia alternatora (w 

specjalistycznym warsztacie)  

Oczyść przyłącza zacisków, dokręć i 

nasmaruj część bezdotykową wazeliną. 

Dokręć mocowanie przełącznika "masy". 

 
Wymień baterię 

Wyreguluj napięcie paska 

napędowego alternatora 

Akumulator "wrze" i wymaga częstego 

uzupełniania wodą destylowaną 

Wysoki poziom napięcia  
Wadliwa bateria 

Wymień regulator napięcia alternatora 

Wymień baterię 

 

Brak napięcia na klemie alternatora 

 
Wadliwa alternator Wymień alternator 

 
Rozrusznik nie włącza się i nie obraca wału korbowego silnika 

Odłączony jeden z przewodów 

prowadzących do akumulatora 

Silne utlenianie końcówek przewodów i 

końcówek akumulatora 

Czujnik blokujący rozruch silnika 

rozłączony lub uszkodzony 

Moment rozruchowy rozrusznika jest niski z 

powodu rozładowania akumulatora 

Dokręć zaciski akumulatora 

 
Wyczyść końcówki akumulatora i przewodów, 
nasmaruj ich części bezdotykowe wazeliną 

Ustaw dźwignię w pozycji neutralnej lub 
wymień czujnik 

 
Naładuj akumulator 

Awarie, objawy, przyczyny Sposób usunięcia awarii 
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Diesel nie jest przygotowany do 

rozruchu w temperaturze poniżej + 5 ° C 

Wadliwy rozrusznik 

    Przygotuj silnik do startu 

Wyjmij rozrusznik i wyślij go do 
warsztatu

 

Alternator nie rozwija pełnej mocy 

Nieprawidłowe natężenie 

paska alternatora  

Wadliwy alternator 

Wyreguluj napięcie paska 

 

Naprawić w specjalistycznym 

warsztacie lub wymienić na 

nowy 

Hałas alternatora 
 

Ślizganie się lub nadmierne napięcie 

pasa wentylatora 

Zużycie łożysk 

Wyreguluj pasek 
 

 

Wymień łożyska alternatora

 
 

OGRZEWANIE KABINY I BLOK WENTYLACJI 

 
Ciepłe powietrze nie przechodzi do kabiny 

Brak krążenia wody w urządzeniu grzewczym Zawór jest wyłączony - otwórz go. 

Węże są zatkane - usuń usterkę. Zatory 

powietrza lub lodu w przewodach - usuń. 

Wentylator nie działa – defekt 

bezpiecznika lub przekaźnika, bądź 

skontaktuj się z serwisem  

             Ogrzewane powietrze o wysokiej wilgotności wchodzi do kabiny 

Wyciek wody z chłodnicy nagrzewnicy i                        uszkodzone przewody  
instalacji grzewczej.  nagrzewicy 

 

 
UKŁAD PNEUMATYCZNY 

 

Niewystarczające ciśnienie powietrza w zbiorniku, ciśnienie zwiększa się powoli i 

szybko spada przy zatrzymaniu silnika  

 

Wyciek powietrza w układzie 

Wadliwy zawór hamulcowy 

Usuń awarię 
Wymień zawór 
 

 

Ciśnienie powietrza w zbiorniku zmniejsza się gwałtownie po naciśnięciu 

pedału hamulca 

Niesprawna sprężarka naprawa sprężarki lub wymiana na nową 



 

J 

Sekcja J. TRANSPOPORT I PRZECHOWYWANIE CIĄGNIKA 
 
Transport ciągnika i holowanie. 

Transport ciągnika może odbywać się koleją, ciężarówką lub własnym napędem. 

Przewożąc ciągnik, włącz hamulec postojowy i zmień bieg i zakres na pierwszy. Zamocuj 

ciągnik na platformie pasami, łańcuchami lub innymi zestawami mocującymi. Ustaw 

zabezpieczenie pod przednimi i tylnymi kołami. 

Podczas załadunku i rozładunku ciągnika używaj urządzeń podnoszących o udźwigu 

nie mniejszym niż 6000 kg. 
 
 
 

Holowanie ciągnika jest dozwolone przy użyciu elastycznego lub sztywnego sprzęgu 

tylko przy prędkości nie większej niż 10 km / h . Do podłączenia zaczepu ciągnika służy 

holownik. 

Podczas holowania ciągnika przestrzegaj zasad drogowych. 

UWAGA! Używanie wideł, zaczepów holowniczych do podnoszenia ciągnika jest zabronione 

UWAGA! Podczas podnoszenia ciągnika za pomocą haków pierścieniowych, może 

on poruszać się do przodu lub do tyłu nawet do 1,5 m! 
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Skecja J. Transport i przechowywanie 
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PRZECHOWYWANIE CIĄGNIKA 
 

Przygotowanie do długoterminowego przechowywania obejmuje: 

• Umyj ciągnik. 

• Ustaw ciągnik w garażu lub na zewnątrz. 

• Nałóż smar na wymagane punkty smarowania: 

• przedniej osi napędowej; 

• HUK; 

• TUZ; 

• Spuść olej z silnika, przekładni (skrzyni biegów), zbiornika hydraulicznego, tylnego 

mostu, piast kół przednich i tylnych, obudowy przedniej osi napędowej i napełnij 

zbiorniki świeżym olejem. 

• Spuść paliwo ze zbiornika paliwa i przeczyść zbiornik po czym zalej go czystym paliwem 

• Obniż TUZ do najniższego położenia. 

• Wymontuj baterię akumulatora, naładuj go i przechowuj w suchym i przewietrzanym 

miejscu w temperaturze 15 ... 20 °. Co miesiąc sprawdzaj akumulator i w razie potrzeby, 

doładuj go. 

• Obniż ciśnienie opon o 50%. 

• Spuść chłodziwo z układu chłodzącego silnika i systemu ogrzewania kabiny. 
• Poluzuj napięcie paska wentylatora; 

• Zakryj otwór rury wydechowej. 

• Spuść osad z filtrów paliwa 



 

Sekcja J . UTYLIZACJA CIĄGNIKA 

W celu utylizacji ciągnika po zakończeniu okresu użytkowania wykonaj kolejno: 

 
• Spuść i przetwórz (w ustalonej kolejności) oleje z silnika, skrzyń przedniej osi napędowej i 

skrzyń biegów, zbiorników HUZ i HUK; 
• Spuść chłodziwo z układu chłodzenia silnika i ogrzewania kabiny do specjalnego 

pojemnika przeznaczonego do przechowywania chłodziwa; 
• Spuść paliwo ze zbiornika paliwa do specjalnego pojemnika przeznaczonego do 

przechowywania paliwa; 
• Spuść osad z filtrów paliwa; 

• Rozbierz całkowicie ciągnik, klasyfikując wszystkie części na niemetaliczne, stalowe, 

żelazne, aluminiowe, nieżelazne i metale szlachetne w celu recyklingu 

Wykonując prace konserwacyjne i naprawy, poddaj recyklingowi wszystkie spuszczone 
ciecze, wymień części i jednostki, klasyfikując je według ich struktury. 
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Tabela L1 

 
Lista wyposażenia elektrycznego 
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