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Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування і може бути 
використана в тракторах з переднім навісним механізмом. 

Як прототип вибрано передній навісний механізм трактора МТЗ (Патент на корисну модель 
59653, Україна; опубл. 25.05.2011, Бюл. № 10), який складається з розкосів, гідроциліндра, 
поздовжніх тяг, підйомних важелів, верхньої центральної тяги та перехідної рамки, що з'єднує 5 

передній навісний механізм з рамою трактора МТЗ. 
Недоліком даного механізму є те, що неможливо його встановлювати на інші моделі 

тракторів марки МТЗ з різноманітними конструктивними особливостями рами. 
В основу корисної моделі поставлена задача: удосконалити конструкцію переднього 

навісного механізму трактора шляхом встановлення універсальної з'єднувальної приставки, що 10 

дає можливість розширити функціональні можливості застосування переднього навісного 
механізму і, як результат, можливість його встановлення на інших тракторах марки МТЗ з 
різноманітними конструктивними особливостями рами. 

Поставлена задача вирішується тим, що на передньому навісному механізмі трактора, який 
складається з перехідної рамки, гідроциліндра, підйомних важелів, розкосів, поздовжніх тяг та 15 

верхньої центральної тяги, згідно з корисною моделлю, встановлена різна по конструкції, 
відповідно до конструктивних особливостей рами тракторів, універсальна з'єднувальна 
приставка, яка приєднує передній навісний механізм до тракторів марки МТЗ. 

Обладнання переднього навісного механізму універсальною з'єднувальною приставкою 
розширює функціональні можливості застосування навісного механізму, а саме можливість його 20 

встановлення на інші трактора марки МТЗ з різноманітними конструктивними особливостями 
рами. 

Технічна суть пропонованого переднього навісного механізму пояснюється кресленням, де 
схематично зображено трактор зі встановленим на рамі переднім навісним механізмом та 
універсальною з'єднувальною приставкою. 25 

Запропонований передній навісний механізм складається з універсальної з'єднувальної 
приставки 1, яка має можливість завдяки з'єднанню болтом 2 приєднуватися до переднього 
навісного механізму, який складається з важелів підйому 3, передньої центральної тяг 4, 
гідроциліндра 5, розпірних планок 6. Іншою поверхнею з'єднувальна приставка 1 
встановлюється до рами трактора 7 завдяки з'єднанню болтом 8. 30 

Передній навісний механізм встановлюють таким чином. Приставка 1 підбирається 
відповідно до конструктивних особливостей рами трактора 7 та кріпиться до неї завдяки 
з'єднанню болтом 8. Після чого, на приставку 1 встановлюють, завдяки з'єднанню болтом 2, 
передній навісний механізм, який складається з важелів підйому 3, передньої центральної тяги 
4, гідроциліндра 5, розпірних планок 6. Для більш надійного закріплення переднього навісного 35 

механізму розпірні планки 6 з'єднані з рамою трактора 7. 
Завдяки встановленню на передній навісний механізм, відповідно до конструктивних 

особливостей рами трактора 7, універсальної з'єднувальної приставки 1 з'являється можливість 
застосування навісного механізму на інших тракторах марки МТЗ. 
 40 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Передній навісний механізм трактора, який складається з перехідної рамки, гідроциліндра, 
підйомних важелів, розкосів, поздовжніх тяг та верхньої центральної тяги, який відрізняється 
тим, що на ньому встановлена універсальна з'єднувальна приставка, яка приєднує передній 45 

навісний механізм до тракторів марки МТЗ. 
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