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          OБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ПРЕ УГРАДЊЕ 

  

 УПУТСТВО ЗА УГРАДЊУ НОЖНОГ  ГАСА НА ТРАКТОР ИМТ-539 

Ослободити  везу на полугама команде гаса скидајући расцепку и подлошку (Слика 1). 

Са друге стране ослободити узенгију на команди која води ка пумпи високог притиска (Слика 

2).На осовини са полугом,унутар носача ослободити опругу вађењем расцепке и комплетну 

извадити на другу страну. 

На осовину са кулисом која се добија у комплету,до заварене подлошке ставити једну подлошку 

из комплета(Слика 3) и поставити је на место осовине која је извађена. 

       

 Слика 1                                                            Слика 2                                                           Слика 3 

Вратити полугу гаса и осигурати је (Слика4). На супротној страни,ради лакше монтаже 

(функција остаје иста) опругу која је била унутар носача поставити је са спољне стзране и 

осигурати је (Слика5) и вратити узенгију полуге као што је била на старој осовини (Слика2). 

     

Слика 4                                                            Слика 5                                                            Слика 6 

 



 

Полугу за везу са педалом поставити као што је приказано на слици 6.                              

Носач педале (у комплету са педалом ) се монтира на увртне вијке носача кабине ,односно 

носача упорне споне трактора (Слика 7). 

Вијком М8 на доњој страни носача   ограничити ход педале,а затим  преко узенгије спојити  са 

полугом која повезује педалу и кулису (Слика9). 

Положај и ход педале подесити како одговара возачу и извршити фино подешавање преко 

узенгија. 

 

      
Слика 7                                                                Слика 8                                                    Слика 9 

Код трактора без кабине,где нема носач кабине као на сликама, да би се уградио носач педале у 

положај као да има кабина ,потребно је ова два увртна вијка заменити увртним вијцима за носач 

кабине(не испоручују се у комплету) који су дужине 110 мм, на горњи ставити одстојну чауру 

дужине 18 мм, а на доњи одстојну чауру од 51 мм(чауре се испоручују у комплету на захтев 

купца без увећања цене) и тако намонтирати носач педале (Слика 8). 

Сви делови израђени по фабричкој документацији уз минималне корекције ради бољих 

перформанси. 

НАПОМЕНА: приликом уградње подмазати таруће површине, места ослонца педале и 

носача педале, а нарочито полукружни прорез на кулиси где се спаја са полугом од ручице 

ручног гаса, док спојеви не налегну  

 

 

 

 

 

 



 

Уградња новог модела ножног гаса је потпуно иста као и уградња претходног модела, новина код новог 

модела је носач опруге и опруга која има улогу враћања педале у почетни положај, да опруга на пумпи 

(ротациона) високог притиска не би временом ослабила и омогућава педали одређену крутост . 

Руковалац трактором може ову опругу заменити слабијом или јачом према својим проценама и 

потребама. 

Уградњу носача и опруге извршити према следећим сликама. 

 

  

 

 

 

На сајту www.djorovic.rs  на страници НОВО У ПОНУДИ можете погледати видео снимак уграђеног 

ножног гаса, наравно можете погледати и остале производе из нашег производног програма. 

За све информације обратите се на горе наведени број телефона. 

ХВАЛА НА УКАЗАНОМ ПОВЕРЕЊУ И КУПОВИНИ НАШЕГ ПРОИЗВОДА. 

http://www.djorovic.rs/

