
ХОДОВА ЧАСТИНА, МЕХАНІЗМИ КЕРУВАННЯ 

 

Варіант 1 

1. В якій відповіді правильно названо складові ходової частини колісного 

трактора Т-40АМ? 

1. Передній міст, диференціал, колеса. 

2. Муфта зчеплення, передній міст, корпус трансмісії. 

3. Піврама, передні колеса, задні колеса. 

2. У позначенні пневматичної шини 15,5К-38 цифри 15,5 позначають: 

1. Посадочний діаметр шини в дюймах. 

2. Ширину профілю шини. 

3. Зовнішній діаметр шини. 

4. Радіальний напрямок ниток корду. 

3. На яких підшипниках встановлено на цапфі маточину переднього колеса 

трактора МТЗ-80? 

1. На двох конічних роликових підшипниках. 

2. На двох циліндричних роликових підшипниках. 

3. На двох кулькових підшипниках. 

4. На циліндричному роликовому та кульковому підшипниках. 

4. В якій відповіді правильно названо складові ходової частини гусеничного 

трактора? 

1. Муфта зчеплення, підтримувальні ролики. 

2. Рама, напрямне (натяжне) колесо. 

3. Балансирні каретки, півосі. 

4. Висувні труби, гусеничні ланцюги. 

5. В якій відповіді правильно названо частини рульового керування трактора МТЗ-80? 

1. Гідроакумулятор, гідропідсилювач, поворотні важелі. 

2. Рульове колесо, гальмові стрічки, поперечні тяги. 

3. Рульові вали, рульова сошка, гідропідсилювач. 

6. На якому з наведених тракторів у рульовому керуванні гідроциліндри винесені поза корпус 

гідропідсилювача? 

1. Т-150К. 

2. Т-40АМ. 

3. ЮМЗ-6М. 

4. МТЗ-82. 

7. Які гальмові жеханізми застосовано на тракторах МТЗ-80, МТЗ-100? 

1. Стрічкові. 

2. Колодкові. 

3. Дискові. 

5. В якій відповіді правильно названо складові частини стрічкового гальма трактора Т-40АМ? 

1. Натискні диски, кожух, розтискні диски. 

2. З'єднувальні диски, колодки, гальмова стрічка. 

3. Гальмова стрічка, шків, двоплечий важіль. 

9. Яка з наведених несправностей дискових гальм призводить до пригальмовування трактора 

на ходу? 

1. Велике спрацювання фрикційних накладок. 

2. Малий зазор між з'єднувальними та натискними дисками. 

3. Потрапляння мастил на робочі поверхні дисків. 

10. Яка з наведених несправностей рульового керування трактора МТЗ-80 

призводить до збільшення вільного ходу рульового колеса? 

1. Відсутність зазору між черв'яком і сектором. 

2. Відсутність зазору між сектором і рейкою. 

3. Надмірно затягнутий гвинт обмеження осьового переміщення поворотного вала. 

4. Збільшення зазорів у шарнірах рульових тяг. 



 

Варіант 2 

 

1. В якій відповіді правильно названо складові частини колеса трактора 

МТЗ-80? 

1. Маточина, цапфа, покришка. 

2. Диск, обід, пневматична шина. 

3. Камера, покришка, поворотний кулак. 

2. У позначенні пневматичної шини 15,5В-38 цифри 38 позначають: 

1. Посадочний діаметр шини в дюймах. 

2. Ширину профілю шини. 

3. Зовнішній діаметр шини. 

4. Радіальний напрямок ниток корду. 

3. Яким, способом можна змінювати колію передніх коліс трактора МТЗ-80? 

1. Безступінчасто за допомогою черв'ячного механізму та поворотом коліс на 180°. 

2. Ступінчасто за допомогою переміщення висувних труб. 

4. В якій відповіді правильно названо складові ходової частини гусеничного 

трактора? 

1. Пружини балансирних кареток, підтримувальні ролики. 

2. Головна передача, напрямне (натяжне) колесо. 

3. Балансирні каретки, півосі. 

4. Висувні труби, гусеничні ланцюги. 

5. В якій відповіді правильно названо частини рульового керування трактора МТЗ-80? 

1. Рульова сошка, гідропідсилювач, поворотні важелі. 

2. Рульове колесо, гальмові стрічки, поперечні тяги. 

3. Рульові вали, рульова сошка, диференціал. 

6. Які деталі утворюють рульовий привід? 

1. Рульова сошка, поперечні рульові тяги, поворотні важелі. 

2. Рульове колесо, рульові вали, гідропідсилювач. 

3. Балка переднього моста, поперечні рульові тяги, поворотні важелі. 

7. Які гальмові механізми застосовано на тракторах Т-25А, Т-40АМ, ДТ-75С? 

1. Стрічкові. 

2. Колодкові. 

3. Дискові. 

8. В якій відповіді правильно названо складові частини пневматичного приводу гальм 

трактора Т-150К? 

1. Гальмові камери, гальмовий кран, гідровакуумний підсилювач. 

2. Колісні гальмові циліндри, запобіжний клапан, роз'єднувальний кран. 

3. Компресор, повітряні балони (ресивери), регулятор тиску. 

9. Яка з наведених несправностей колодкових гальм призводить до збільшеного вільного ходу 

гальмових педалей? 

1. Велике спрацювання фрикційних накладок. 

2. Малий зазор між фрикційними накладками та барабаном. 

3. Хід гальмових педалей менший за норму. 

10. Яка з наведених несправностей рульового керування трактора МТЗ-80 

призводить до збільшення вільного ходу рульового колеса? 

1. Відсутність зазору між черв'яком і сектором. 

2. Великий зазор між черв'яком і роликом. 

3. Надмірно затягнутий гвинт обмеження осьового переміщення поворотного вала. 

4. Відсутність зазору між сектором і рейкою. 
 

 

 

 

 



Варіант 3 

 

1. В якій відповіді правильно названо складові ходової частини колісного 

трактора МТЗ-80? 

1. Передній міст, диференціал, колеса. 

2. Піврама, передній міст, корпус трансмісії. 

3. Гальмова система, передні колеса, задні колеса. 

2. У позначенні пневматичної шини 15,5К-38 літера К позначає: 

1. Шина призначена для роботи в умовах бездоріжжя. 

2. Шина призначена для роботи за низьких температур. 

3. Шина має направлений малюнок протектора. 

4. Радіальний напрямок ниток корду. 

3. Яким, способом, можна змінювати колію передніх коліс трактора МТЗ-82? 

1. Безступінчасто за допомогою черв'ячного механізму та поворотом коліс на 180°. 

2. Ступінчасто за допомогою переміщення висувних труб. 

4. В якій відповіді правильно вказано складові ходової частини гусеничного 

трактора? 

1. Муфта зчеплення, підтримувальні ролики. 

2. Рама, правий та лівий розкоси. 

3. Балансирні каретки, пружини балансирних кареток. 

4. Висувні труби, гусеничні ланцюги. 

5. В якій відповіді правильно названо частини рульового керування трактора МТЗ-80? 

1. Рульова сошка, гідропідсилювач, сервопристрій. 

2. Рульове колесо, поперечні тяги, поворотні важелі. 

3. Рульові вали, рульова сошка, диференціал. 

6. Які деталі утворюють рульову трапецію? 

1. Рульова сошка, поперечні рульові тяги, поворотні важелі. 

2. Рульове колесо, рульові вали, гідропідсилювач. 

3. Балка переднього моста, поперечні рульові тяги, поворотні важелі. 

7. Які гальмові механізми застосовано на тракторі Т-150К? 

1. Стрічкові. 

2. Колодкові. 

3. Дискові. 

8. В якій відповіді правильно названо складові частини дискового гальма трактора ЮМЗ-

8070? 

1. З'єднувальні диски, кожух, розтискні диски. 

2. З'єднувальні диски, колодки, гальмова стрічка. 

3. Гальмова стрічка, шків, двоплечий важіль. 

9. Яка з наведених несправностей дискових гальм призводить до збільшеного вільного ходу 

гальмових педалей? 

1. Велике спрацювання фрикційних накладок. 

2. Малий зазор між з'єднувальними та натискними дисками. 

3. Хід гальмових педалей менший за норму. 

10. Яка з наведених несправностей рульового керування трактора МТЗ-80 

призводить до збільшення вільного ходу рульового колеса? 

1. Незатягнуті гайки кріплення рульового колеса, сошки, поворотних важелів, па 

льців шарнірів. 

2. Відсутність зазору між черв'яком і сектором. 

3. Надмірно затягнутий гвинт обмеження осьового переміщення поворотного вала. 

4. Відсутність зазору між сектором і рейкою. 
 

 

 

 

 



Варіант 4 

 

1. В якій відповіді правильно названо складові частини передньої осі трактора МТЗ-80? 

1. Поворотні цапфи, трубчаста балка, висувні труби. 

2. Привідні вали, підтримувальні ролики, маточини коліс. 

3. Трубчаста балка, пружини, натяжний пристрій. 

2. В якій відповіді правильно названо складові частини покришки? 

1. Подушковий шар, боковини, шворні. 

2. Ґрунтозачепи, камера, вентиль. 

3. Каркас, протектор, дротяні кільця. 

3. Яким, способом можна змінювати колію задніх коліс трактора МТЗ-80? 

1. Безступінчасто за допомогою черв'ячного механізму та поворотом коліс на 180°. 

2. Ступінчасто за допомогою переміщення висувних труб. 

4. В якій відповіді правильно названо складові ходової частини гусеничного 

трактора? 

1. Муфта зчеплення, підтримувальні ролики. 

2. Привідний шків, напрямне (натяжне) колесо. 

3. Балансирні каретки, півосі. 

4. Опорні котки, гусеничні ланцюги. 

5. В якій відповіді правильно названо складові частини гідропідсилювача 

рульового керування трактора МТЗ-82? 

1. Гідроциліндр, золотниковий розподільник, масляний насос. 

2. Поперечна тяга, вертикальний поворотний вал, зубчасті сектори. 

3. Черв'як, зубчаста рейка, цапфа. 

6. Які деталі утворюють рульовий механізм,? 

1. Рульова сошка, поперечні рульові тяги, поворотні важелі. 

2. Рульове колесо, рульові вали, гідропідсилювач. 

3. Балка переднього моста, поперечні рульові тяги, поворотні важелі. 

7. Привід гальм, якого типу застосовують на тракторах МТЗ-82? 

1. Механічний. 

2. Гідравлічний. 

3. Пневматичний. 

8. З'єднувальні диски з фрикційними накладками дискових гальм, трактора МТЗ-80 

встановлено на: 

1. Шліцах півосей диференціала. 

2. Шліцах півосей коліс. 

3. Фланці веденого вала коробки передач. 

9. В якій відповіді правильно названо складові частини колодкового гальмового механізму? 

1. Розтискний кулак, гальмовий циліндр, регулювальні ексцентрики. 

2. Колодки з фрикційними накладками, стяжні пружини, барабан. 

3. Опорний диск, шків, барабан. 

10. Яка з наведених несправностей рульового керування трактора МТЗ-80 

призводить до збільшення вільного ходу рульового колеса? 

1. Ступінчасте спрацювання черв'яка. 

2. Відсутність зазору між черв'яком і сектором. 

3. Великий зазор між сектором і рейкою. 

4. Відсутність зазору між сектором і рейкою. 
 


