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9) ساق سوپاپ را تميز كنيد تا هنگام بيرون كشيدن داخل گيت خط نياندازد.
شده  شماره گذارى  چوب  قطعه  در  ترتيب  به  و  نموده  خارج  را  سوپاپ   (10

قراردهيد.

قطعات باز شده را به ترتيب روى ميز بچينيد.  (11

 
سوپاپ هاى ديگر را نيز به ترتيب گفته شده باز كنيد.   (12

شكل 22-2-نحوى خارج كردن 
كاسه نمد سوپاپ

شكل 23-2- نحوه خارج 
كردن سوپاپ ها

ب- اجزاى جمع شده سوپاپالف- اجزاى باز شده سوپاپ
شكل 24-2- اجزاى جدا شده سوپاپ
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عيب يابى سرسيلندر 
معايب سرسيلندر عبارتند از:

1- ترك خوردگى 2- تاب ديدگى 3- كربن گرفتگى 4- نازك شدن سرسيلندر 
5- گشاد شدن گيت سوپاپ 6- خرابى سيت سوپاپ 

الف) ترك خوردگى سر سيلندر:
عوامل اصلى كه باعث ترك خوردگى سرسيلندر مى شوند عبارتند از:

- يخ زدگى موتور در فصل زمستان
- بى احتياطى و ضربه هاى شديد در حين تعمير

- جوش آوردن موتور و ريختن آب سرد داخل يا روى موتور
عالئم ترك خوردگى سرسيلندر عبارتند از:

-اضافه شدن حجم روغن در كارتر
-خروج آب از اگزوز در هنگام گرم بودن موتور 

براى ترك يابى سرسيلندر بيشتر كارگاه ها با فشار آب گرم را از مجراى ترموستات 
وارد سرسيلندرى كه تمام مجراهاى آن با در پوش پوشيده شده است، مى كنند آب از 

نقاط ترك خورده نشت ميكند و محل ترك مشخص مى شود.
 اما شركت هاى سازنده موتور فشارهوا را براى اين كار پيشنهاد مى دهند.

راه هاى ترميم ترك خوردگى سرسيلندر عبارتند از: 
-تعمير بوسيله گرد فلز: اگر ترك بسيار مويى و ريز باشد پس از برداشتن ترموستات 
رادياتور در داخل سيستم خنك كننده  از طريق  را  واندرسل)  و  (واندربل  فلزات  گرد 

مى ريزند تا با چرخش آب گرد فلز داخل ترك ها نفوذ كرده و ترك ها را مسدود كند.
- تعمير بوسيله دوختن: اگر ترك خوردگى زياد باشد و كاربرد پودر فلزات مناسب 

نباشد بايد آنرا دوخت.
- تعمير بوسيله جوش: دراين روش باتوجه به جنس سر سيلندر با الكترود مناسب 

تر ك را با جوش كارى مسدود مى كنند. 

نكته: 
دراين مواقع براى تشخيص و ترميم ترك خوردگى،سر سيلندر را به افراد متخصص 

اين كار بسپاريد.

ب) تاب ديدگى سرسيلندر:
عوامل اصلى كه باعث تاب ديدگى سرسيلندر مى شوند عبارتند از:

- باز كردن سرسيلندر در موقع گرم بودن موتور و قرار دادن سرسيلندر در سطح 
ناهموار

 - ناهماهنگ و ناميزان بستن پيچ هاى سرسيلندراز نظر گشتاور وآرايش بستن 
پيچ ها 

- سوختن واشرسرسيلندر و گرم شدن بيش از حد موتور
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عالئم تاب ديدگى سرسيلندرعبارت اند از:
- سوختن مرتب واشرسرسيلندر

- موتور دير روشن شده و بد كار مى كند.
- كمپرس به داخل هواكش، رادياتور، كارتر و اگزوز وارد مى گردد.

- مخلوط شدن آب و روغن
- گرم كردن زياد موتور با وجود سالم بودن سيستم خنك كننده 

- آب سوزى يا خارج شدن بخارآب از اگزوز
- كم بودن كمپرس وكاهش قدرت موتور

و  داده  كامًال شستشو  باز كردن  از  را پس  تاب ديدگى، سرسيلندر  آزمايش  براى 
سطح سرسيلندر را با شابر كامًال تميز كرده و قطعات باقى مانده از واشر يا ذرات را 

كامًال پاك كنيد.
اين آزمايش به دو روش انجام مى شود: 

 - آزمايش با خط كش فلزى و فيلركه به ترتيب زير انجام مى شود: 
سرسيلندر را به طورى كه سطح صاف باال باشد روى ميز بگذاريد.  (1

خط كش فلزى با طول مناسب را انتخاب كنيد.  (2
فيلر 0/2 ميليمتر را انتخاب كنيد.   (3

خط كش را اول به صورت عرضى از طرف تيغه خط كش روى سطح صاف   (4
سرسيلندر قراردهيد.

فيلر 0/2 را در نقاط صيقلى به زير خط كش فرو كنيد و اين عمليات را از اول   (5
تا آخر سرسيلندر تكرار نماييد.

 

شكل 25-2- در شش جهت سر سيلندر را آزمايش كنيد

شكل 26-2- طرز قرار دادن خط كش و فيلر گذلرى
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عمليات بند فوق را درراستاى طولى و جهت متقاطع سرسيلندر تكرار نماييد.  (6

نكته:
 چنانچه در نقطه اى از سطح سرسيلندر و تيغه، فيلر 0/2 ميلى متر زير خط كش 
وارد شود. سرسيلندر تاب دارد و بايد كف تراشى شود. چنانچه نتوان با كف تراشى آن را 

اصالح كرد بايد سرسيلندر را تعويض نمود.

ميزان تابيدگى سطح رويه بدنه سيلندر را مانند سرسيلندر كنترل نماييد.  (7

 
آزمايش با پودر سرنج كه به ترتيب زير انجام مى شود:

شيشه مناسب را آماده كنيد.  (1
مقدارى پودر سرنج تهيه و آن را در سطح نازكى بر روى شيشه بپاشيد.  (2

سرسيلندر را از طرف سطح صيقلى بر روى شيشه بگذاريد.  (3
يكى دو بار سرسيلندر را به عقب و جلو حركت دهيد.  (4

سرسيلندر را به آرامى از روى شيشه برداريد.  (5
با ديدن سطح صاف سرسيلندر چنانچه تمام سطح آن به پودر سرنج رنگى   (6
شده بود سرسيلندر سالم است. در صورتى كه بعضى از نقاط سطح رنگى و بعضى نقاط 

ديگر سرسيلندر بدون رنگ بود بدانيد كه سرسيلندر تاب دارد.

نكته:
 براى رفع تاب ديدگى، سر سيلندر را به تراشكارمتخصص و ماهر بسپاريد.

ج) نازك شدن سرسيلندر:
- بر اثر كف تراشى متعدد (بيش از 3 بار) ضخامت سطح صيقلى سرسيلندر كم 
سرسيلندر  روى  اتاق احتراق  فضاى  كه  سرسيلندرها  از  بعضى  در  نتيجه  در  و  شده 
است، اتاق احتراق كوچكتر مى شود. برخى از تعميركاران براى جبران اين مشكل بين 
سرسيلندر و بدنه موتور 2 عدد واشرسرسيلندر استفاده مى كنند.(اين كار موقتى است و 

نهايتًا راه عالج تعويض سرسيلندر است. )

شكل 27-2- روش قرار دادن خط كش 
وفيلر گذارى رويه بدنه سيلندر 

 شكل 28-2- جهت هاى اندازه گيرى 
تاب رويه بدنه سيلندر

شكل 29-2- دستگاه كف تراشى سرسيلندر
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د) كربن گرفتگى سرسيلندر 
در اثر احتراق مخلوط هوا و سوخت گازوئيل يا بنزين در داخل سرسيلندر به مرور 
مقدارى دوده در اتاق احتراق جمع شده كه مى تواند در كار موتور كامًال موثر واقع شود. 
اين دوده عالوه بر اينكه حجم اتاق احتراق را كوچك ساخته نسبت تراكم را در موتور 

باال مى برد و خود باعث احتراق زودرس در موتور مى گردد.
باالى  سطح  و  سوپاپ ها  نعلبكى  سطح  در  احتراق  زمان  در  كربن  شدن  سرخ 
در  كربن  شدن  زياد  عالئم  بنابراين  مى گردد.  نابهنگام  احتراق هاى  باعث  پيستون 
اتاق احتراق مى توان انفجار خودسوزى و باال رفتن كمپرس موتور را نام برد. چنانچه 
خودسوزى در اثر حرارت بيش از حد سرسيلندر به علت گرفتگى مجارى آب يا ضعيف 

شدن سيستم خنك كننده نباشددر اثر زياد شدن دوده در محفظه احتراق است.
ديگر  سوپاپ  و  مى چسبد  سخت  دوده  اليه  سيت  و  سوپاپ  نشيمنگاه  بين  لذا 
نمى تواند بطور كامل سرجايش بنشيند و سوپاپ بسرعت داغ مى شود. و تغيير حالت 
پيش  موتور  در  باعث سوختگى سوپاپ مى شود. گاهى عيوبى  نهايت  در  و  مى دهد. 

مى آيد كه فواصل كربن  گيرى را نزديك تر مى كند.

به نكاتى كه اين فواصل را نزديك تر مى كند عبارتند از:
• روغن سوزى موتور 

• گرفتگى در صافى هواكش 
• ضعيف بودن تزريق سوخت 

• آوانس يا ريتارد بودن بيش از حد تزريق سوخت 
• غنى بودن سوخت با هوا 

 
عالئم كربن گرفتگى عبارتند از:

• كاهش قدرت موتور
• كوبش موتور

• افزايش مصرف سوخت 

روشهاى كربن گيرى عبارتند از:
• استفاده از محلول شيميايى

• استفاده از روش هاى مكانيكى
 

براى كربن گيرى از قطعات سر سيلندر پس از بازكردن سرسيلندر به ترتيب زير 
عمل كنيد: 

با برس سيمى سطح تماس سر سيلندر را تميز كنيد.  (1

شكل 30-2 -قرار دادن شيم با واشر 
سر سيلندر

شكل 31-2- برس زدن كف سر سيلندر
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مجارى سوپاپ ها را با ماشين برس سيمى پاك كنيد.   (2
روى سطح سيت ها را با برس سيمى ماشينى يا دستى كربن گيرى كنيد.   (3

گيت سوپاپ ها را با برس سيمى مخصوص تميزكنيد.  (4

شكل 33-2- تميز كردن محفظه پشت سيتشكل 32-2- پاك كردن منافذ ورودى دود وهوا

شكل 35-2- تميز كردن اطاق احتراقشكل 34-2- تميز كردن گيت سوپاپ
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با برس سيمى اطاق احتراق سر سيلندر را كربن زدايى كنيد.  (5
باقيمانده واشر سرسيلندر قبلى را با كاردك تميز كنيد.  (6

در صورت نياز، توسط سوهان نرم، رسوبات سخت و بر جسته را   (7
از سطح سرسيلندر بر طرف كنيد.

 
در  سندبالست  يا  سنباده  سنگ  ذرات   پاشيدن  دستگاه  اگر   (8
را  سرسيلندر  سطوح  خوبى  به  مى توان  دستگاه  اين  با  باشد  دسترس 

كربن زدايى كرد.

 براى كربن گيرى سوپاپ ها به روش هاى زير عمل كنيد: 
. روى سوپاپ هاى موتور در اثر احتراق ناقص كربن رسوب مى كند 

و همچنين رسوب سختى در زير بشقابك سوپاپ جمع مى شود.
. سوپاپ را مى توان با كاردك تميز كرد. 

. آن را مى توان توسط ماشين برس سيمى پاك نمود.

شكل 37-2-تميز كردن سرسيلندر با سوهان نرمشكل 36-2- تميز كردن واشر سرسيلندر چسبيده به سرسيلندر

شكل 38-2- كربن اطراف بشقابك سوپاپ

شكل 40-2- تميز كردن كربن سوپاپ با برس سيمى گردان

شكل 39-2- تميز كردن كربن سوپاپ با كاردك
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2-2- واشر سرسيلندر:

واشر سرسيلندر يكبار مصرف است و زمانى كه بر روى موتور بسته شد بعد از باز 
كردن سرسيلندر، ديگر قابل استفاده نمى باشد. به همين دليل قبل از بستن سرسيلندر 

بايد سرسيلندر را از نظر تاب ديدگى و ساير عيب هاى موجود بررسى نمود.

عيوب واشر سرسيلندر:
-واشر سرسيلندر ممكن است بسوزد يا نيم سوز شود. 

الف) علل سوختگى واشر سرسيلندر:
- تاب برداشتن سرسيلندر 

- تركيدگى سرسيلندر
- شل بودن پيچ هاى سرسيلندر يا ناميزان بستن آن ها

- گرم كردن بيش از حد موتور

ب) عالئم سوختن واشر سرسيلندر:
- مخلوط شدن آب و روغن(وجود روغن در رادياتور، وجود آب در كارتر)

- گرم شدن بيش از حد موتور
- ورود كمپرس در داخل رادياتور(جوش كاذب)

- دير روشن شدن موتور و بد كاركردن آن 
- وجود آب بر سرپيستون ها

- كمى كشش موتور 
- خروج بخار در حالت گرم بودن موتور از اگزوز (البته خروج بخار سفيد از اگزوز 
در زمستان موقع روشن كردن موتور دليل سوختن واشرسرسيلندر نيست بلكه از برودت 
هوا مى باشد و رنگ روغن موتور تقريبًا بصورت شيرى رنگ خواهد بود و در موتور كف 

سفيد رنگى خواهد داشت. )

سوار كردن واشرسرسيلندر
به هنگام سوار كردن واشرسرسيلندر به موارد زير بايد توجه شود:

- زير و روى واشرسرسيلندر را در سطحى نازك كامًال گريس كارى نماييد. (از 
چسب زدن آن خوددارى شود. )

- عالمت  يا  روى واشرسرسيلندر به سمت باال بوده و در صورت 
نبود عالمت، سمت مسى واشر كه پهن تر است بايد به سمت پايين و روى بدنه سيلندر 

قرار گيرد.
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-واشرسرسيلندر بصورت صاف روى بدنه سيلندر نصب شود.

 سوار كردن سرسيلندر:

به شرح زير عمل كنيد:
از باز بودن تمام مجارى موجود درسرسيلندر مطمئن شويد و سطوح اتصال را   (1

گريس بزنيد.

ب- سمت باريك نوار فلزى واشرسرسيلندرالف- سمت پهن نوار فلزى واشرسرسيلندر

ج- عالمت  روى واشرسرسيلندر
شكل 41-2- جهت درست قرار گرفتن واشرسرسيلندر

شكل 42-2_ قرار دادن واشرسرسيلندر روى بدنه سيلندر
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عكس مراحل باز كردن سرسيلندر را با در نظر گرفتن   (2
شرايط زير انجام دهيد: 

از واشر سرسيلندر تازه استفاده كنيد. (هنگام نصب به   (3
عالمت top روى واشر سر سيلندر توجه كنيد. ) 

پيچ ها و مهره هاى سر سيلندر را با روش حلزونى و   (4
 MF285 با گشتاور توصيه شده در دفترچه راهنما (براى تراكتور

136 نيوتن متر) سفت كنيد.
از واشر نو براى درپوش عقب و واشر آب بندى محفظه   (5
ترموستات استفاده كنيد. 6)سوپاپ ها را فيلرگيرى كنيد و كاپوت 

را ببنديد.
سيستم سوخت رسانى را هواگيرى كنيد.  (7

رادياتور را از محلول آب و ضديخ پر كنيد.  (8
موتور را به مدت 10 دقيق روشن كنيد.  (9

را  خنك كننده  و  سوخت رسانى  سيستم هاى  نشتى   (10
كنترل نماييد. 

3-2-سينى جلو 

 باز كردن درپوش سينى جلو:
براى بازكردن در پوش سينى جلو به شرح زير عمل كنيد: 

قسمت جلو تراكتور را از موتور جدا كنيد.  (1
تسمه پروانه را باز كنيد.  (2

پيچ چپ گرد (3) سر ميل لنگ را باز كنيد.   (3

 نكته:
باز كردن  از چرخش ميل لنگ در هنگام  براى جلوگيرى 
پيچ سر ميل لنگ، در صورت اتصال موتور به جعبه دنده با قرار 
دادن دسته دنده تراكتور در وضعيت دنده سنگين و در گير كردن 

ترمز هاى تراكتور اقدام به باز كردن پيچ نماييد.

پولى ميل لنگ (4) را از محور ميل لنگ خارج كنيد.   (4

نكته: 
درصورت لزوم از پولى كش براى خارج كردن پولى استفاده 

كنيد. 

شكل 43-2- كنترل تميز بودن سطح 
سر سيلندر وباز بودن مجارى

شكل 44-2- بستن پيچ سر ميل لنگ تراكتور

شكل 45-2- اجزاى سينى جلو تراكتور

شكل 46-2- خارج كردن پولى ميل لنگ
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كابل محرك دور سنج (5) را جدا كنيد.   (5
پيچ و مهره هاى اطراف درپوش (13) را باز كنيد.   (6

درپوش (7) را بر داريد.   (7
واشر(8) روى درپوش را جدا كنيد.  (8
سوار كردن درپوش سينى جلو:

محل قرار گرفتن واشر روى درپوش را كامال تميز كنيد.  (1
كاسه نمد(9) را از محل خود خارج كنيد.   (2

يك كاسه نمد نو راروى درپوش سينى جلو سوار كنيد.   (3
سينى جلو رابا واشر نو سر جايش قرار دهيد.   (4

تعدادى از پيچ ها سينى جلو موتور را به همراه واشر بصورت موقت ببنديد واز   (5
هم مركز بودن پولى و كاسه نمد در پوش مطمئن شويد. 

  

شكل 47-2- كابل دورسنج و پيچ هاى 
اطراف سينى جلو

شكل 48-2- باز كردن پيچ و 
مهره هاى اطراف سينى جلو

شكل 49-2- كاسه نمد باز شده

شكل 50-2- چسباندن واشر با چسب 
به محل نصب سينى جلو

شكل 51-2- هم مركزكردن 
كاسه نمد و محور سر ميل لنگ
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نكته: 
ميل لنگ  سر  پيچ  بستن  هنگام  ميل لنگ  چرخيدن  از  جلوگيرى  براى 

تراكتور رادر دنده سنگين قرار داده ترمزها را درگير كنيد.

پياده كردن دنده هاى زمان بندى سينى جلو (دنده واسط):
براى پياه كردن دنده هاى سينى جلو به شرح زير عمل كنيد:  (1

در پوش محفظه زمان بندى را باز كنيد.  (2
پيچ هاى دنده واسط (2) را باز كنيد.   (3

واشر مربوط به دنده واسط (3 و6) را بيرون آوريد.  (4
دنده واسط (4) را بيرون آوريد.  (5

در صورت نياز بوش (5) آن را بيرون آوريد.  (6

شكل 52-2- پولى نصب شده روى ميل لنگ

شكل 54-2-قطعات چرخ دنده واسطشكل 53-2- پيچ هاى چرخ دنده واسط

شكل 55-2- چرخ دنده واسط برداشته شده است.

شكل 56-2- خارج كردن بوش چرخ دنده واسط
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4-2-دنده اى - زمان بندى 

سوار كردن دنده هاى زمان بندى سينى جلو:
ميل لنگ را مى چرخانيد تا پيستون هاى شماره يك وچهار در نقطه مرگ باال   (1

قرار گيرند. (وعالمت يا سوراخ كليدى روى دنده ميل لنگ در جهت باال قرار گيرد. )
مطمئن  آورده  بيرون  راقبال  (واشروهاب)  واسط  دنده  چرخ  پشت  واشر  اگر   (2
شويدكه سوراخ آن با سوراخ روغن موجود در روى بدنه موتور در يك راستا قرار گيرد. 

سپس آن ها را روغن كارى ودر محل خود قرار دهيد.
دنده واسط را طورى قرار دهيد كه عالمت زمان بندى روى ميل لنگ، ميل   (3

بادامك، پمپ انژكتورى ودنده واسط در يك رديف قرار گيرند.

عكس مراحل3الى2را انجام دهيد.  (4
پيچ هاى چرخ دنده واسط را طبق دفترچه راهنما (درتراكتور MF285 با گشتاور   (5

33 نيوتن) سفت كنيد.
خالصى انتهاى چرخ دنده واسط را با فيلر 0/1الى 0/2 كنترل كنيد.   (6

با ساير دنده هاى ميل بادامك،پمپ  را  دندانه هاى چرخ دنده واسط  بين  لقى   (7
انژكتور وميل لنگ راكنترل كنيد.(اين لقى در سر دنده ها در تراكتور MF285 بايد 0/76 
ميليمتر باشد.) توجه اگر اين لقى بين دندانه ها بيشتر از مقدار تعين شده باشد چرخ دنده 

سائيده شده را تعويض كنيد. 

محفظه جلو دنده هاى زمان بندى را ببنديد.  (8

شكل 57-2- نشانه هاى روى 
چرخ دنده ها

شكل 59-2- اندازه گيرى لقى بين 
چرخ دنده ها

شكل 58-2- اندازه گيرى خالصى انتهاى 
چرخ دنده واسط
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باز كردن دنده ميل بادامك: 
دنده واسط زمان بندى را باز كنيد.  (1

پيچ (2) شياردار چرخ دنده ميل بادامك (3) را باز كنيد.   (2
واشر را بيرون آوريد.   (3

واشرفرم دار را بيرون آوريد.  (4
صفحه نگهدارنده را خارج كنيد.  (5

با پولى كش دنده ميل بادامك را خارج كنيد.  (6
خار آن را بيرون آوريد.  (7

سوار كردن دنده ميل بادامك
عكس مراحل2الى7 را با رعايت موارد زير انجام دهيد:

مطمئن شويد كه خارميل بادامك در وضعيت مطلوب قرار گرفته است.  -1
واشرفرم دار تازه و پيچ نو استفاده كنيد.  -2

پيچ ميل بادامك را با گشتاور 68 نيوتن متر محكم كنيد.  -3
در پايان دنده هرزگرد را سوار نماييد.  -4

پياده كردن دنده پمپ انژكتور
دنده واسط را بيرون آوريد  (1

واشرهاى فنرى (3) و پيچ هاى (2) چرخ دنده پمپ انژكتورى را باز كنيد   (2
دنده پمپ انژكتور را خارج كنيد.   (3

سوار كردن دنده پمپ انژكتور
عكس مراحل بازكردن را انجام دهيد.

پياده كردن دنده سرميل لنگ
چرخ دنده هرزگرد (3) را باز كنيد.  (1

پرت كننده روغن (2) را بيرون آوريد.   (2
چرخ دنده را به عقب بكشيد.  (3

خار (4) را در آوريد .  (4
سوار كردن دنده سر ميل لنگ 

عكس مراحل بازكردن را انجام دهيد.

پياده كردن محفظه جلو موتور 
دنده هرزگرد را باز كنيد.  (1

دنده محرك بادامك را باز كنيد.  (2
دنده محرك پمپ انژكتور را باز كنيد.  (3

پمپ انژكتور را باز كنيد.  (4
پيچ ها وواشر نگهدارنده محفظه زمان بندى (4) در پوسته موتور را باز كنيد.  (5

شكل 60-2- باز كردن پيچ هاى سر چرخ 
دنده ميل بادامك

شكل 61-2- اجزاى چرخ دنده پمپ انژكتور

شكل 62-2- اجزاى چرخ دنده سر ميل لنگ

شكل 63-2- چهار عدد پيچ وواشر نگهدارنده 
محفظه زمانبندى(5) به كارتر را باز كنيد.
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محفظه زمان بندى (6) را باز كنيد.  (6
واشرآبندى (7) را باز نموده و محل نصب واشررا تميز كنيد.  (7

سوار كردن محفظه جلو موتور 
عكس مراحل بازكردن را با تعويض واشر تازه همراه با چسب آب بندى 

را انجام دهيد.

5-2- پمپ روغن:

پياده كردن پمپ روغن موتور
كارتررا باز كنيد.  -5

 

پيچ هاى نگهدارنده پمپ روغن را باز كنيد.   -6

شكل 64-2-تميز كردن واشر

ب- برداشتن كارتر تراكتورالف- محفظه ميل لنگ بدون كارتر
شكل 65-2- بازكردن كارتر

شكل 66-2- محل پيچ هاى پمپ روغن
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خار چرخ دنده پمپ را خارج كنيد.  -7
چرخ دنده پمپ روغن را از روى محور پمپ برداريد.  -8

پيچ هاى نگهدارنده لوله هاى ورودى وخروجى پمپ را باز كنيد.  -9
پمپ را بيرون آوريد.  -10

صافى پمپ را از پمپ جدا كنيد.  -11

سوار كردن پمپ روغن 
عكس مراحل بازكردن را انجام دهيد و پيچ هاى پمپ روغن را طبق اعداد موجود 

در دفترچه راهنما (براى تراكتور MF285 با گشتاور 29 نيوتن متر) سفت كنيد.

شكل 68-2- خارج كردن چرخ دنده شكل 67-2-خارج كردن خار چرخ دنده پمپ روغن
پمپ روغن چرخ دنده پمپ را خارج كنيد.

شكل 69-2- باز كردن لوله خروجى پمپ و 
سوپاپ فشار

شكل 70-2- محفظه ميل لنگ بدون پمپ روغن




