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های کشاورزی شما نام برد. از یکک سکو    گذاری قابل توجه برای زمین توان به عنوان یک سرمایه خریداری تراکتور و ادوات وابسته را می

شکود  و از رکرف    استفاده از تراکتورهای بسیار کوچکتر از نیاز شما منجر به صرف وقت زیادی در زمین و تأخیر در انجام عملیکات مکی  

های زیادی منجر خواهد شد.  ورهای بزرگتر از اندازه مورد نیاز برای زمین شما به عملیات شدید بر روی زمین و هزینهدیگر انتخاب تراکت

آل است که با کمترین هزینکه ممککن عملیکات بکه      آالت  بسیار هزینه بر خواهد بود. دستگاهی ایده بنابراین انتخاب اندازه نامناسب ماشین

 بر ترین عملیات مزرعه انتخاب شود.  توانرد. اندازه بزرگترین تراکتور بایستی بر مبنای موقعی را برای شما فراهم آو

چرخ جلو محرک و چهار چرخ محرک هم اندازه و چهار چکرخ محکرک   محرک  عقب  شوند: دو چرخ  تراکتورها به سه دسته تقسیم می

 رلبد.  که باالست )وزنه( های مختلفی را می غیر هم اندازه. تایر هرکدام از این تراکتورها مشخصات منحصر به فردی دارد

شود. اندازه این تراکتورهکا   خشک و مرتفع کشاورزی یا به منظور حمل و نقل استفاده می منارق از تراکتورهای دو چرخ محرک بیشتر در

مترین مزیت ایکن  % از وزن خود بر روی اکسل عقبی نیاز دارد. مه02متغیر است و برای حصول به بیشترین کشش به hp022تا  hp5از 

تراکتورها نسبت به چهارچرخ محرک  شعاع گردش کمتر  رراحی سکاده تکر  قاعکات مککانیکی کمتکر و قیمکت کمتکر اسکت. هرچنکد          

 و پر از گل و الی را ندارند.  های مرروب ه توانایی کار در زمینتراکتورهای دو چرخ محرک به هیچ وج

چرخ محرک غیر هم اندازه نیز معکروف هسکتند.    4یا  (WD اکتورهای چهارچرخ محرک )( به ترFWA)تراکتورهای چرخ جلو محرک 

درصد  05-55درصد توان نامی را به مالبند انتقال دهد. همچنین  55-52تواند  اسب بخار متغیر است و می 042-5اندازه این تراکتورها از 

 سد. ر توان موتور تراکتور )با هر موتور دیزل( به محور تواندهی می

% روی 42در تراکتورهای چرخ جلو محرک  چرخ های جلویی کوچکتر از چرخ هکای عقبکی هسکتند. توزیکع وزن در ایکن تراکتورهکا        

ها کشش بهتری نسبت به انواع دو چرخ محرک با اندازه مشابه دارند.  باشد. این دستگاه های عقبی می % روی چرخ02های جلویی و  چرخ

 % بیشتر از انواع مشابه دو چرخ محرک است. 55-15اما در مقابل قیمت آنها 

اسکب بخکاری هسکتند. ایکن      022-55هکای     در انکدازه یا همان تراکتورهکای بکاغی   اندازه های هم تراکتورهای چهار چرخ محرک با چرخ

تراکتورها دارای بیشترین نسبت 
توان

 وزن
 مدلهای رایک  ایکن نکوع   کنند. مشکل اصلی  درصد توان نامی را به مالبند منتقل می 02-55هستند و  

 . ای باغی کمرشکن  مشکل مانورپذیری به رور کلی مرتفع شده استدر تراکتورهو قیمت آنهاست. تراکتورها مانورپذیری 

 تعیین حداقل توان مورد نیاز

 باشد:  پروسه پیشنهادی به منظور تعیین حداقل اسب بخار مورد نیاز به صورت زیر می

 زرعه را که به ادواتی با توان مالبندی باال نیاز دارد  شناسایی کنید. ترین عملیات م بحرانی: 1مرحله 
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: با توجه به تجارب قبلی خود  روزهای مورد نیاز برای تکمیل این عملیات بحرانی را تعیین کنیکد. درصکورتیکه میخواهیکد بکه     0مرحله 

 اتور توجه نمایید. صورت دو شیفته کار کنید  به اقدامات سرویس و نگهداری و ماشین و زمان اپر

 : ظرفیت مزرعه را به صورت هکتار در ساعت محاسبه کنید تا بتوانید عملیات را در زمان تعیین شده به اتمام برسانید. 5مرحله 

 : اندازه ادوات مورد نیاز را تعیین کنید. 4مرحله 

یاز را داشته باشد. برای این کار بکه صکورت زیکر عمکل     : تراکتوری با اندازه مناسب انتخاب کنید تا توانایی کشش ادوات مورد ن5مرحله 

 کنید: 

 .کشش مالبندی ادوات را تعیین کنید .1

 توان مالبندی مورد نیاز برای کشش وسیله را تعیین کنید.  .0

 را محاسبه نمایید.  PTOتوان  .5

ترین تراکتور است. پس از آن  باید تا جایی که ممککن اسکت از همکین    مهمترین تصمیمی که باید بگیرید  تعیین اندازه برای بزرگمسلماً 

تراکتور برای کارهای دیگر نیز استفاده کنید. توجه داشته باشید که باید توسط تجهیزات بزرگ و سنگین مجهز شوند تا بتوانند بار سنگین 

هکای   تواند منجکر بکه آسکیب    آید که می تور به وجود میباری در تراک تولید شده توسط ادوات شخم را تحمل کنند. در غیر اینصورت بیش

 شود.  های مکانیکی سبب از کار افتادگی تراکتور و در نتیجه اختالل در کار مزرعه می این آسیبشود.  مکانیکی جدی تراکتور می

 رابطه سرعت و اندازه تراکتور

دهد. هرچه سرعت ککار بیشکتر باشکد  بکه تکوان       سرعت  عاملی مهمی است که مقدار توان مورد نیاز تراکتور را تحت تأثیر خود قرار می

ای )هکتکار در سکاعت( نیکز ککاهش خواهکد یافکت. در        با کاهش سرعت پیشروی  ظرفیت مزرعهبیشتری برای انجام عملیات نیاز داریم. 

 توانند مورد استفاده قرار بگیرند.  مد نظر نیست  تراکتورهای کوچکتر با توان مالبندی کافی نیز می مندی عملیات مواردی که زمان

 بندی تراکتور بر اساس نیاز توانی ادوات دوار  اندازه

PTOتیلکر    ست  از مقداری از توان تولیکدی تراکتکور را گرفتکه و از آن بکرای ککار      دهی( مشخص ا   هماناور که از نام آن )محور توان

وسکط نیکز    PTOدر عقب تراکتور قرار دارد اما در برخی تراکتورها   PTOکند. در بیشتر تراکتورها   دروگر  قاعات دوار و ... استفاده می

 برای اتصال دروگر وجود دارد. 


