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1. ВАШ КАРДАН У ЧОТИРИ КРОКИ

Крок 1 
Зробити вимір зовнішнього діаметра підшипника 

хрестовини і висоту хрестовини з підшипниками Н.
По таблиці визначити типорозмір по номінальній потужності
переданої карданним валом, і порівняти з споживаної
потужністю сільськогосподарської машини.

Крок 2 
Зробити вимір довжини карданного валу в складеному стані Lв.min або, при

відсутності карданного валу, монтажну довжину Lм.

Крок 3 
Визначити тип приєднувальних кінцевих елементів: під квадрат, під

шестигранник, шпонкові або 
кількість шліців. 

Крок 4 
Визначити наявність запобіжних муфт (обгінних, радіально

штифтових, зі зрізаним болтом, фрикційних) і ширококутних шарнірів.

Типо-
розмір 

Хрестовина 
Переда

номінальна
 потужність

ØD, мм Н, мм 540 хв-1 
T0 Ø22 54 12 (16) 
L1 Ø22,03 54,8 
T1 

Ø23,84 61,35 
15 (21) 

L2 17 (23) 
T2, Z2 Ø28,06 73 

26 (35) 
L4 Ø27,03 74,65 
T4 

Ø35 98 
35 (47) 

T5, Z5 47 (64) 
L5 Ø32,015 76 38 (52) 
Z6 Ø34,9 106,3 

66 (90) 
S6 

Ø39 118 
S7 88 (120)

У ЧОТИРИ КРОКИ

зовнішнього діаметра підшипника ØD 
хрестовини і висоту хрестовини з підшипниками Н. 
По таблиці визначити типорозмір по номінальній потужності 
переданої карданним валом, і порівняти з споживаної 
потужністю сільськогосподарської машини. 

Зробити вимір довжини карданного валу в складеному стані Lв.min або, при
відсутності карданного валу, монтажну довжину Lм. 

Визначити тип приєднувальних кінцевих елементів: під квадрат, під
шліцьове з'єднання, зовнішній діаметр і

Визначити наявність запобіжних муфт (обгінних, радіально
штифтових, зі зрізаним болтом, фрикційних) і ширококутних шарнірів. 

Передана       
номінальна 

потужність Рн,  кВт (к.с) Застосування

 1000 хв-1

 18 (24) 
Навісні сівалки, обприскувачі, розкидачі мінеральних 
добрив 

 23 (31) Причіпні сівалки, обприскувачі
 26 (35) 

 40 (55) 
Жниварки, косарки, обприскувачі навісні, сівалки 
причіпні і навісні 

 54 (74) Жатки для збирання соняшника, кукурудзи,
подрібнювачі, кормозмішувачі, мульчувачі, прес
підбирачі, ґрунтообробні фрези

 74 (100) 
 59 (80) 

 100 (136) Грядоутворювачі, важкі ґрунтообробні фрези, 
кормозмішувачі 

0) 139 (190) 

4 

Зробити вимір довжини карданного валу в складеному стані Lв.min або, при 

Визначити тип приєднувальних кінцевих елементів: під квадрат, під 
шліцьове з'єднання, зовнішній діаметр і 

Визначити наявність запобіжних муфт (обгінних, радіально-

Застосування 

Навісні сівалки, обприскувачі, розкидачі мінеральних 

Причіпні сівалки, обприскувачі 

Жниварки, косарки, обприскувачі навісні, сівалки 

Жатки для збирання соняшника, кукурудзи, 
подрібнювачі, кормозмішувачі, мульчувачі, прес-
підбирачі, ґрунтообробні фрези 

Грядоутворювачі, важкі ґрунтообробні фрези, 



2. ТИПОРОЗМІРИ КАРДАНН

 

 
 

 
 
 

 

Ти
по

ро
зм

ір
 Хрестовина 

 

Т 
DxH 

T0 Ø22x54 
 

 

L1 Ø22,03x54,8 
 

T1 Ø23,84x61,35 
 

 

L2 Ø23,84x61,35 
 

 

T2  
 

Z2 
Ø28,06x73 

 

 

 

L4 Ø27,03x74,65 
 

 

T4 Ø35x98 
 

 

 

L5 Ø32,015x76 
 

 

T5 
 

 Z5 
Ø35x98 

 

Z6 Ø34,9x106,3 
  

 

S6 Ø39x118 

  

 

S7 Ø39x118 

  

Pном    - номінальна передана потужність
Мк ном - номінальний переданий крутний момент
Мд max - максимальний динамічний кру

Типорозмір 
Т0, L1 Навісні сівалки, обприскувачі, розкидачі мінеральних добрив
Т1, L2 Причіпні сівалки, обприскувачі
T2, L4, Z2 Жниварки, косарки, обприскувачі навісні, сівалки причіпні і навісні

T4, T5, L5, Z5 Жатки для збирання соняшника, кукурудзи, подрібнювачі, кормозмішувачі, мульчувачі, прес
підбирачі, ґрунтообробні фрези

S6, Z6 Грядоутворювачі, важкі ґрунтообробні фрези, кормозмішувачі

КАРДАННИХ ВАЛІВ СІЛЬГОСПМАШИН 

  

Серія 540 хв

L S Z 
Рном М

кВт 
(к.с.) Н·м

  
12 

(16) 210

 

 

  12 
(16) 210

 

  
15 

(21) 270

 

 

  
17 

(23) 300

 

 

26 
(35) 460

 

  
26 

(35) 460

  
35 

(47) 620

 

  
38 

(52) 680

 

 

47 
(64) 830

 
 

66 
(90) 1165

 

 
66 

(90) 1165

 88 
(120) 1560

потужність; 
номінальний переданий крутний момент; 

крутний момент 

Застосування 
Навісні сівалки, обприскувачі, розкидачі мінеральних добрив 

обприскувачі 
Жниварки, косарки, обприскувачі навісні, сівалки причіпні і навісні
Жатки для збирання соняшника, кукурудзи, подрібнювачі, кормозмішувачі, мульчувачі, прес
підбирачі, ґрунтообробні фрези 

важкі ґрунтообробні фрези, кормозмішувачі 

 

5 

хв-1 1000 хв-1 

Мк ном Рном Мк ном Мд max, 
Н·м Н·м кВт 

(к.с.) Н·м 

210 18 
(24) 170 320 

210 18 
(24) 170 320 

270 23 
(31) 220 450 

300 26 
(35) 250 450 

460 40 
(55) 380 780 

460 40 
(55) 380 690 

620 54 
(74) 520 1050 

680 59 
(80) 560 1020 

830 74 
(100) 710 1450 

1165 100 
(136) 955 2000 

1165 100 
(136) 955 2000 

1560 139 
(190) 1340 2930 

Жниварки, косарки, обприскувачі навісні, сівалки причіпні і навісні 
Жатки для збирання соняшника, кукурудзи, подрібнювачі, кормозмішувачі, мульчувачі, прес-



3. ОПИС МАРКУВАННЯ КАРДАНН

 

 
На прикладі карданного валу АР.

АР.Т1.11
 

Код 
підприємства 

 

Типорозмір 
карданного валу 

 

Наявність захисного кожуха: 
0 – без захисного кожуха 
1 – з захисним кожухом 

 

Наявність механізму зміни довжини
1 – з механізмом зміни довжини 
2 – без механізма зміни довжини 

 

* Позначення може складатися з семи знаків. 
внутрішня труба - з боку сільгоспмашини.
 
 

КАРДАННИХ ВАЛІВ СІЛЬГОСПМАШИН

  

АР.T1.11.0510.0750.AK: 

11.0510.0750

довжини: 

*Позначення
елемент
з боку
і зовнішньої

Lmax –  максимальна дов
              вала по осям шарн

Lmin  –  мінімальна довжина 
              стані по осям шарнір

* Позначення може складатися з семи знаків. Зовнішня труба розташовується з боку ВВП, 
з боку сільгоспмашини. 

МАШИН 

6 

 

0750.АК 

Позначення типу кінцевих 
лементів (вилок, муфт)          

боку внутрішньої (А)               
зовнішньої труби (К) 

 

овжина непрацюючого 
вала по осям шарнірів, мм 

 

 вала в складеному 
рів, мм 

Зовнішня труба розташовується з боку ВВП, 



3. ОПИС МАРКУВАННЯ КАРДАНН

 

 
На прикладі карданного валу АР.

АР.Т2.11
 

Код 
підприємства 

 

Типорозмір 
карданного валу 

 

Наявність захисного кожуха: 
0 – без захисного кожуха 
1 – з захисним кожухом 

 

Наявність механізму зміни довжини
1 – з механізмом зміни довжини 
2 – без механізма зміни довжини 

 

* Позначення може складатися з дев'яти знаків
розташовується з боку ВВП, зовнішня
 При установці ширококутного шарніра на зовнішній трубі позначення карданного валу 
набуде вигляду: АР.Т2.11.0610.1010. КWAА.

КАРДАННИХ ВАЛІВ СІЛЬГОСПМАШИН

  

АР.T2.11.0610.1010.WAAK: 

.0610.1010.

Наявність механізму зміни довжини: 

*Позначення типу кінцевих 
елементів (вилок, муфт)          
з боку внутрішньої (А)               
і зовнішньої труби 

Lmax –  максимальна довжина непрацюючого
              вала по осям шарнірів, мм

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному
              стані по осям шарнірів, мм

* Позначення може складатися з дев'яти знаків. Внутрішня труба (широко
зовнішня труба - з боку сільгоспмашини. 

При установці ширококутного шарніра на зовнішній трубі позначення карданного валу 
АР.Т2.11.0610.1010. КWAА.

МАШИН 

7 

 

.WAAК 

*Позначення типу кінцевих 
елементів (вилок, муфт)          
з боку внутрішньої (А)               
і зовнішньої труби (К) 

 

максимальна довжина непрацюючого 
вала по осям шарнірів, мм 

 

мінімальна довжина вала в складеному 
стані по осям шарнірів, мм 

(ширококутний шарнір) 
 

При установці ширококутного шарніра на зовнішній трубі позначення карданного валу 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.1. ТИПОРОЗМІР T0 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
T0.11.0360.0470.AK 360 
T0.11.0410.0550.AK 410 
T0.11.0460.0670.AK 460 
T0.11.0510.0750.AK 510 
T0.11.0560.0860.AK 560 
T0.11.0610.1000.AK 610 
T0.11.0710.1190.AK 710 
T0.11.0760.1260.AK 760 
T0.11.0810.1340.AK 810 
T0.11.0860.1490.AK 860 
T0.11.0910.1570.AK 910 
T0.11.1010.1770.AK 1010 
T0.11.1110.1960.AK* 1110 
T0.11.1260.2210.AK* 1260 
T0.11.1460.2640.AK* 1460 
T0.11.1610.2930.AK* 1610 
T0.11.2110.3950.AK* 2110 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком 
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих е

<<<Назад 

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
400 450 470 

210 170

480 530 550 
600 650 670 
665 720 750 
750 810 860 
850 930 1000 
995 1085 1190 

1050 1145 1260 
1110 1210 1340 
1220 1335 1490 
1280 1400 1570 
1430 1570 1770 
1600 1760 1960 
1790 1970 2210 
2110 2330 2640 
2345 2585 2930 
3110 3435 3950 

довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

М КОЖУХОМ 

8 

Кінцеві елементи 

хв-1 зліва справа 

0 вилка К вилка А 

необхідно застосовувати при 540 хв-1, 

призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 

. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

 Кінцеві вилки , кінцеві запобіжні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.2. ТИПОРОЗМІР T1 

Таблиця стандартних 

Позначення 
Довжина карданного вала, мм

Lmin 
T1.11.0360.0470.AK 360 
T1.11.0410.0550.AK 410 
T1.11.0460.0670.AK 460 
T1.11.0510.0750.AK 510 
T1.11.0560.0860.AK 560 
T1.11.0610.1000.AK 610 
T1.11.0710.1190.AK 710 
T1.11.0760.1260.AK 760 
T1.11.0810.1340.AK 810 
T1.11.0860.1490.AK 860 
T1.11.0910.1570.AK 910 
T1.11.1010.1770.AK 1010 
T1.11.1110.1960.AK* 1110 
T1.11.1260.2210.AK* 1260 
T1.11.1460.2640.AK* 1460 
T1.11.1610.2930.AK* 1610 
T1.11.2110.3950.AK* 2110 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " 
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими еле

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві  з

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
400 450 470 

270 220

480 530 550 
600 650 670 
665 720 750 
750 810 860 
850 930 1000 
995 1085 1190 

1050 1145 1260 
1110 1210 1340 
1220 1335 1490 
1280 1400 1570 
1430 1570 1770 
1600 1760 1960 
1790 1970 2210 
2110 2330 2640 
2345 2585 2930 
3110 3435 3950 

вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<Назад  з

М КОЖУХОМ 

9 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

220 вилка К вилка А 

необхідно застосовувати при 540 хв-1,   

призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності 

ментами - вилками типу А і К. При 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

<<Назад  Кінце ві в илк Кінцеві вилки , кінцеві запобіжні муфти >>>



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.3. ТИПОРОЗМІР Т2 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
T2.11.0360.0470.AK 360 
T2.11.0410.0560.AK 410 
T2.11.0460.0670.AK 460 
T2.11.0510.0760.AK 510 
T2.11.0560.0870.AK 560 
T2.11.0610.1010.AK 610 
T2.11.0710.1180.AK 710 
T2.11.0760.1270.AK 760 
T2.11.0810.1340.AK 810 
T2.11.0860.1480.AK 860 
T2.11.1010.1760.AK 1010 
T2.11.1110.1970.AK 1110 
T2.11.1210.2120.AK 1210 
T2.11.1260.2230.AK* 1260 
T2.11.1460.2640.AK* 1460 
T2.11.1610.2920.AK* 1610 
T2.11.2160.3960.AK* 2110 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхід
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад 

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
400 450 470 

460 380

490 540 560 
600 650 670 
675 730 760 
760 820 870 
865 940 1010 
990 1080 1180 
1060 1155 1270 
1110 1215 1340 
1215 1330 1480 
1425 1565 1760 
1615 1770 1970 
1725 1900 2120 
1810 1990 2230 
2115 2330 2640 
2340 2580 2920 
3120 3450 3960 

вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

 Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

10 

Кінцеві елементи 

хв-1 зліва справа 

380 вилка К вилка А 

но застосовувати при 540 хв-1,   

призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності 

 - вилками типу А і К. При 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.4. ТИПОРОЗМІР T2 (з одностороннім ширококутним шарніром

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
T2.11.0360.0470.WAAK 360 
T2.11.0410.0560.WAAK 410 
T2.11.0460.0670.WAAK 460 
T2.11.0510.0760.WAAK 510 
T2.11.0560.0870.WAAK 560 
T2.11.0610.1010.WAAK 610 
T2.11.0710.1180.WAAK 710 
T2.11.0760.1270.WAAK 760 
T2.11.0810.1340.WAAK 810 
T2.11.0860.1480.WAAK 860 
T2.11.1010.1760.WAAK 1010 
T2.11.1110.1970.WAAK 1110 
T2.11.1210.2120.WAAK 1210 
T2.11.1260.2230.WAAK* 1260 
T2.11.1460.2640.WAAK* 1460 
T2.11.1610.2920.WAAK* 1610 
T2.11.2160.3960.WAAK* 2160 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів 
муфти "). 

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ
з одностороннім ширококутним шарніром) 

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
400 450 470 

460 380

490 540 560 
600 650 670 
675 730 760 
760 820 870 
865 940 1010 
990 1080 1180 
1060 1155 1270 
1110 1215 1340 
1215 1330 1480 
1425 1565 1760 
1615 1770 1970 
1725 1900 2120 
1810 1990 2230 
2115 2330 2640 
2340 2580 2920 
3120 3450 3960 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

ведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні

<<<Назад 

М КОЖУХОМ 

11 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

380 вилка 
WAA вилка К 

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв-1,   

призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності 

ведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири останні 

див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні 

<<<Назад  Кінце ві в илк Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти  >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.5. ТИПОРОЗМІР T4 

Таблиця стандартних довжин 

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
T4.11.0460.0630.AK 460 
T4.11.0510.0750.AK 510 
T4.11.0560.0860.AK 560 
T4.11.0610.0940.AK 610 
T4.11.0660.1030.AK 660 
T4.11.0710.1160.AK 710 
T4.11.0760.1230.AK 760 
T4.11.0810.1360.AK 810 
T4.11.0910.1530.AK 910 
T4.11.1010.1730.AK 1010 
T4.11.1160.1990.AK 1160 
T4.11.1310.2300.AK 1310 
T4.11.1510.2680.AK 1510 
T4.11.1660.2990.AK 1660 
T4.11.1910.3480.AK 1910 
T4.11.2160.3980.AK 2160 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
480 555 630 

620 520

600 675 750 
710 785 860 
790 865 940 
880 955 1030 
980 1065 1160 
1030 1125 1230 
1130 1230 1360 
1260 1375 1530 
1410 1540 1730 
1630 1790 1990 
1865 2050 2300 
2150 2365 2680 
2380 2625 2990 
2765 3050 3480 
3140 3465 3980 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
і роботи карданного валу. 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 

тів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад 

М КОЖУХОМ 

12 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

520 вилка К вилка А 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 

тів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

<<<Назад  Кінце ві в илк Кінцеві вилки , кін цеві запобіжні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.6. ТИПОРОЗМІР T4 (з одностороннім ширококутним шарніром

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
T4.11.0460.0630.WAAK 460 
T4.11.0510.0750.WAAK 510 
T4.11.0560.0860.WAAK 560 
T4.11.0660.1030.WAAK 660 
T4.11.0610.0940.WAAK 610 
T4.11.0710.1160.WAAK 710 
T4.11.0760.1230.WAAK 760 
T4.11.0810.1360.WAAK 810 
T4.11.0910.1530.WAAK 910 
T4.11.1010.1730.WAAK 1010 
T4.11.1160.1990.WAAK 1160 
T4.11.1310.2300.WAAK 1310 
T4.11.1510.2680.WAAK 1510 
T4.11.1660.2990.WAAK 1660 
T4.11.1910.3480.WAAK 1910 
T4.11.2160.3980.WAAK 2160 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні
муфти "). 

<<<Назад  Кінце в

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ
одностороннім ширококутним шарніром) 

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
480 555 630 

620 520

600 675 750 
710 785 860 
880 955 1030 
790 865 940 
980 1065 1160 
1030 1125 1230 
1130 1230 1360 
1260 1375 1530 
1410 1540 1730 
1630 1790 1990 
1865 2050 2300 
2150 2365 2680 
2380 2625 2990 
2765 3050 3480 
3140 3465 3980 

довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні

<<<Назад  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

13 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

520 вилка 
WAA вилка К 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
валу змінити чотири останні 

букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні 

і в илк Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.7. ТИПОРОЗМІР T5 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
T5.11.0460.0630.AK 460 
T5.11.0510.0750.AK 510 
T5.11.0560.0860.AK 560 
T5.11.0610.0940.AK 610 
T5.11.0660.1030.AK 660 
T5.11.0710.1160.AK 710 
T5.11.0760.1230.AK 760 
T5.11.0810.1360.AK 810 
T5.11.0910.1530.AK 910 
T5.11.1010.1730.AK 1010 
T5.11.1160.1990.AK 1160 
T5.11.1310.2300.AK 1310 
T5.11.1510.2680.AK 1510 
T5.11.1660.2990.AK 1660 
T5.11.1910.3480.AK 1910 
T5.11.2160.3980.AK 2160 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
480 555 630 

830 710

600 675 750 
710 785 860 
790 865 940 
880 955 1030 
980 1065 1160 
1030 1125 1230 
1130 1230 1360 
1260 1375 1530 
1410 1540 1730 
1630 1790 1990 
1865 2050 2300 
2150 2365 2680 
2380 2625 2990 
2765 3050 3480 
3140 3465 3980 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінцеві  вилки, кінцеві запобіжні муфти  >>>  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

14 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

710 вилка К вилка А 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При
валу змінити дві останні букви, 

які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

вилк



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.8. ТИПОРОЗМІР T5 (з одностороннім ширококутним шарніром

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
T5.11.0460.0630.WAAK 460 
T5.11.0510.0750.WAAK 510 
T5.11.0560.0860.WAAK 560 
T5.11.0610.0940.WAAK 610 
T5.11.0660.1030.WAAK 660 
T5.11.0710.1160.WAAK 710 
T5.11.0760.1230.WAAK 760 
T5.11.0810.1360.WAAK 810 
T5.11.0910.1530.WAAK 910 
T5.11.1010.1730.WAAK 1010 
T5.11.1160.1990.WAAK 1160 
T5.11.1310.2300.WAAK 1310 
T5.11.1510.2680.WAAK 1510 
T5.11.1660.2990.WAAK 1660 
T5.11.1910.3480.WAAK 1910 
T5.11.2160.3980.WAAK 2160 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні
муфти "). 

<<<Назад  Кінце ві в илк и, 

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ
з одностороннім ширококутним шарніром) 

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
480 555 630 

830 710

600 675 750 
710 785 860 
790 865 940 
880 955 1030 
980 1065 1160 
1030 1125 1230 
1130 1230 1360 
1260 1375 1530 
1410 1540 1730 
1630 1790 1990 
1865 2050 2300 
2150 2365 2680 
2380 2625 2990 
2765 3050 3480 
3140 3465 3980 

вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві за побіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

15 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

710 вилка 
WAA вилка К 

підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири останні 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні 

кінцеві за побіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.9. ТИПОРОЗМІР S6 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
S6.11.0460.0630.AK 460 
S6.11.0510.0750.AK 510 
S6.11.0560.0860.AK 560 
S6.11.0610.1030.AK 610 
S6.11.0660.1030.AK 660 
S6.11.0710.1160.AK 710 
S6.11.0760.1230.AK 760 
S6.11.0810.1360.AK 810 
S6.11.0860.1530.AK 860 
S6.11.0960.1730.AK 960 
S6.11.1060.1990.AK 1060 
S6.11.1210.2300.AK 1210 
S6.11.1310.2680.AK 1310 
S6.11.1510.2990.AK 1510 
S6.11.1710.3480.AK 1710 
S6.11.2210.3980.AK 2210 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
510 590 590 

1170 960

620 695 700 
720 780 800 
810 870 910 
870 935 990 
920 995 1060 
1035 1120 1210 
1070 1160 1260 
1170 1270 1390 
1295 1410 1560 
1475 1610 1760 
1670 1830 2020 
1850 2030 2260 
2160 2370 2650 
2420 2660 3000 
3180 3500 4010 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінцеві  вилки, кінцеві запобіжні муфти >>> запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

16 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

960 вилка К вилка А 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При
валу змінити дві останні букви, 

які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

вилк



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.10. ТИПОРОЗМІР S6 (з одностороннім ширококутним шарніром

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
S6.11.0460.0630.WAAK 460 
S6.11.0510.0750.WAAK 510 
S6.11.0560.0860.WAAK 560 
S6.11.0610.1030.WAAK 610 
S6.11.0660.1030.WAAK 660 
S6.11.0710.1160.WAAK 710 
S6.11.0760.1230.WAAK 760 
S6.11.0810.1360.WAAK 810 
S6.11.0860.1530.WAAK 860 
S6.11.0960.1730.WAAK 960 
S6.11.1060.1990.WAAK 1060 
S6.11.1210.2300.WAAK 1210 
S6.11.1310.2680.WAAK 1310 
S6.11.1510.2990.WAAK 1510 
S6.11.1710.3480.WAAK 1710 
S6.11.2210.3980.WAAK 2210 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданн
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні
муфти "). 

<<<Назад 

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ
з одностороннім ширококутним шарніром)

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
510 590 590 

1170 960

620 695 700 
720 780 800 
810 870 910 
870 935 990 
920 995 1060 
1035 1120 1210 
1070 1160 1260 
1170 1270 1390 
1295 1410 1560 
1475 1610 1760 
1670 1830 2020 
1850 2030 2260 
2160 2370 2650 
2420 2660 3000 
3180 3500 4010 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири останні 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

17 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

960 вилка 
WAA вилка К 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
ого валу змінити чотири останні 

букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні 

Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.11. ТИПОРОЗМІР S7 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вала, мм

Lmin 
S7.11.0460.0630.AK 460 
S7.11.0510.0750.AK 510 
S7.11.0560.0860.AK 560 
S7.11.0610.1030.AK 610 
S7.11.0660.1030.AK 660 
S7.11.0710.1160.AK 710 
S7.11.0760.1230.AK 760 
S7.11.0810.1360.AK 810 
S7.11.0860.1530.AK 860 
S7.11.0960.1730.AK 960 
S7.11.1060.1990.AK 1060 
S7.11.1210.2300.AK 1210 
S7.11.1310.2680.AK 1310 
S7.11.1510.2990.AK 1510 
S7.11.1710.3480.AK 1710 
S7.11.2210.3980.AK 2210 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
510 590 590 

1560 1340

620 695 700 
720 780 800 
810 870 910 
870 935 990 
920 995 1060 
1035 1120 1210 
1070 1160 1260 
1170 1270 1390 
1295 1410 1560 
1475 1610 1760 
1670 1830 2020 
1850 2030 2260 
2160 2370 2650 
2420 2660 3000 
3180 3500 4010 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
і роботи карданного валу. 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 

тів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад 

М КОЖУХОМ 

18 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

1340 вилка К вилка А 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 

тів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

<<<Назад  Кінце ві в илк Кінце ві в илк и, кінцевіи, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.2 ТИПОРОЗМІР L1 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного валу, мм

Lmin 
L1.11.0310.0410.AK 310 
L1.11.0360.0490.AK 360 
L1.11.0410.0630.AK 410 
L1.11.0460.0730.AK 460 
L1.11.0510.0830.AK 510 
L1.11.0610.0980.AK 610 
L1.11.0710.1180.AK 710 
L1.11.0760.1310.AK 760 
L1.11.0860.1480.AK 860 
L1.11.1010.1790.AK* 1010 
L1.11.1110.1940.AK* 1110 
L1.11.1210.2150.AK* 1210 
L1.11.1610.2920.AK* 1610 
L1.11.2110.3930.AK* 2110 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при 
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві остан
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного валу, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
340 390 410 

210 170

420 470 490 
560 610 630 
640 700 730 
715 780 830 
830 905 980 
980 1075 1180 
1075 1180 1310 
1205 1325 1480 
1435 1580 1790 
1580 1740 1940 
1735 1915 2150 
2330 2575 2920 
3085 3415 3930 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві остан
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад 

М КОЖУХОМ 

19 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

170 вилка К вилка А 

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв-1,   

я вібрації і зниження довговічності 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

<<<Назад  Кінце ві в илк Кінце ві в илк и, кінцевіи, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.13. ТИПОРОЗМІР L2

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
L2.11.0360.0460.AK 360 
L2.11.0410.0580.AK 410 
L2.11.0460.0670.AK 460 
L2.11.0510.0750.AK 510 
L2.11.0560.0860.AK 560 
L2.11.0610.1000.AK 610 
L2.11.0710.1200.AK 710 
L2.11.0760.1260.AK 760 
L2.11.0860.1500.AK 860 
L2.11.1010.1750.AK 1010 
L2.11.1110.1950.AK* 1110 
L2.11.1210.2140.AK* 1210 
L2.11.1610.2930.AK* 1610 
L2.11.2110.3940.AK* 2110 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при 
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві остан
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
390 440 460 

300 250

510 560 580 
600 650 670 
665 720 750 
745 810 860 
850 925 1000 

1000 1095 1200 
1045 1145 1260 
1225 1345 1500 
1415 1550 1750 
1600 1760 1950 
1745 1920 2140 
2350 2595 2930 
3110 3435 3940 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві остан
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад 

М КОЖУХОМ 

20 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

250 вилка К вилка А 

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв-1,   

я вібрації і зниження довговічності 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

<<<Назад  Кінце ві в илк Кінце ві в илк и, кінцевіи, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.14. ТИПОРОЗМІР L2 (з одностороннім ширококутним шарніром

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
L2.11.0360.0460.WAAK 360 
L2.11.0410.0580.WAAK 410 
L2.11.0460.0670.WAAK 460 
L2.11.0510.0750.WAAAK 510 
L2.11.0560.0860.WAAK 560 
L2.11.0610.1000.WAAK 610 
L2.11.0710.1200.WAAK 710 
L2.11.0760.1260.WAAK 760 
L2.11.0860.1500.WAAK 860 
L2.11.1010.1750.WAAK 1010 
L2.11.1110.1950.WAAK* 1110 
L2.11.1210.2140.WAAK* 1210 
L2.11.1610.2930.WAAK* 1610 
L2.11.2110.3940.WAAK* 2110 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в познач
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні
муфти "). 

<<<Назад 

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ
з одностороннім ширококутним шарніром)

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
390 440 460 

300 250

510 560 580 
600 650 670 
665 720 750 
745 810 860 
850 925 1000 
1000 1095 1200 
1045 1145 1260 
1225 1345 1500 
1415 1550 1750 
1600 1760 1950 
1745 1920 2140 
2350 2595 2930 
3110 3435 3940 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

21 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

250 вилка 
WAA вилка К 

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв-1,    

призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
данного валу змінити чотири останні 

букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні 

Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.15. ТИПОРОЗМІР L4

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
L4.11.0360.0450.AK 360 
L4.11.0410.0560.AK 410 
L4.11.0460.0650.AK 460 
L4.11.0510.0760.AK 510 
L4.11.0560.0870.AK 560 
L4.11.0660.1010.AK 660 
L4.11.0760.1210.AK 760 
L4.11.0810.1310.AK 810 
L4.11.0910.1510.AK 910 
L4.11.1010.1720.AK 1010 
L4.11.1160.1970.AK* 1160 
L4.11.1510.2660.AK* 1510 
L4.11.1660.2950.AK* 1660 
L4.11.2160.3960.AK* 2160 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при 
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданног
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
385 435 450 

460 380

495 545 560 
585 635 650 
680 735 760 
760 825 870 
870 940 1010 
1020 1110 1210 
1090 1190 1310 
1240 1360 1510 
1400 1535 1720 
1620 1775 1970 
2150 2370 2660 
2370 2610 2950 
3125 3450 3960 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

22 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

380 вилка К вилка А 

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв-1,   

призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При
о валу змінити дві останні букви, 

які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

вилкКінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.16. ТИПОРОЗМІР L4 (з одностороннім ширококутним шарніром

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
L4.11.0360.0450.WAKK 360 
L4.11.0410.0560.WAKK 410 
L4.11.0460.0650.WAKK 460 
L4.11.0510.0760.WAKK 510 
L4.11.0560.0870.WAKK 560 
L4.11.0660.1010.WAKK 660 
L4.11.0760.1210.WAKK 760 
L4.11.0810.1310.WAKK 810 
L4.11.0910.1510.WAKK 910 
L4.11.1010.1720.WAKK 1010 
L4.11.1160.1970.WAKK* 1160 
L4.11.1510.2660.WAKK* 1510 
L4.11.1660.2950.WAKK* 1660 
L4.11.2160.3960.WAKK* 2160 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при 
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв
інші – при 1000 хв-1. 
Перевищення табличних значень Lр

роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами

потребі установки інших кінцевих елем
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні
муфти "). 

<<<Назад 

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ
з одностороннім ширококутним шарніром)

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
385 435 450 

460 380

495 545 560 
585 635 650 
680 735 760 
760 825 870 
870 940 1010 
1020 1110 1210 
1090 1190 1310 
1240 1360 1510 
1400 1535 1720 
1620 1775 1970 
2150 2370 2660 
2370 2610 2950 
3125 3450 3960 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири останні 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

23 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

380 вилка 
WAA вилка К 

Карданні вали з довжинами відмічені знаком " * " необхідно застосовувати при 540 хв-1,   

призводить до підвищення вібрації і зниження довговічності 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
ентів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири останні 

букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні 

Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН

 

 

4.17. ТИПОРОЗМІР L5 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
L5.11.0460.0620.AK 460 
L5.11.0510.0740.AK 510 
L5.11.0560.0840.AK 560 
L5.11.0660.1020.AK 660 
L5.11.0760.1220.AK 760 
L5.11.0810.1320.AK 810 
L5.11.0910.1520.AK 910 
L5.11.1010.1730.AK 1010 
L5.11.1160.1970.AK 1160 
L5.11.1510.2660.AK 1510 
L5.11.1660.2950.AK 1660 
L5.11.2160.3960.AK 2160 

 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала. 
 

  Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<<Назад                                                       

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
480 555 620 

680 560

600 675 740 
700 775 840 
880 950 1020 
1030 1120 1220 
1100 1200 1320 
1250 1370 1520 
1405 1540 1730 
1630 1785 1970 
2155 2370 2660 
2380 2620 2950 
3130 3455 3960 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

ментів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад                                                                                              Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 

24 

 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

560 вилка К вилка А 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
ментів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 

які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.18. ТИПОРОЗМіР L5 (з одностороннім ширококутним шарніром

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
L5.11.0460.0620.WAAK 460 
L5.11.0510.0740.WAAK 510 
L5.11.0560.0840.WAAK 560 
L5.11.0660.1020.WAAK 660 
L5.11.0760.1220.WAAK 760 
L5.11.0810.1320.WAAK 810 
L5.11.0910.1520.WAAK 910 
L5.11.1010.1730.WAAK 1010 
L5.11.1160.1970.WAAK 1160 
L5.11.1510.2660.WAAK 1510 
L5.11.1660.2950.WAAK 1660 
L5.11.2160.3960.WAAK 2160 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири останні 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіж
муфти "). 

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ
з одностороннім ширококутним шарніром)

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб Lвр Lmax 540 хв-1 1000 хв
480 555 620 

680 560 

600 675 740 
700 775 840 
880 950 1020 
1030 1120 1220 
1100 1200 1320 
1250 1370 1520 
1405 1540 1730 
1630 1785 1970 
2155 2370 2660 
2380 2620 2950 
3130 3455 3960 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 

вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири останні 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіж

<<<Назад 

М КОЖУХОМ 

25 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

 вилка 
WAA вилка К 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити чотири останні 
букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні 

<<<Назад  Кінце ві в илк Кінцеві вилки , кінцеві запобіжні муфти >>>



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН
4.19. ТИПОРОЗМІР Z2

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
Z2.11.0560.0780.AK 560 
Z2.11.0800.1160.AK 800 
Z2.11.1000.1400.AK 1000 
Z2.11.1200.1600.AK 1200 
Z2.11.1500.1900.AK 1500 

Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала.

Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенн
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві  зап

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб = Lвр = Lmax 540 хв-1 1000 хв
780 

460 380 
1160 
1400 
1600 
1900 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві  зап

М КОЖУХОМ 

26 

Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

 вилка К вилка А 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При
і карданного валу змінити дві останні букви, 

які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

Назад  Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН

 

 

4.20. ТИПОРОЗМІР Z5 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
Z5.11.0560.0780.AK 560 
Z5.11.0800.1150.AK 800 
Z5.11.1000.1380.AK 1000 
Z5.11.1200.1600.AK 1200 
Z5.11.1500.1900.AK 1500 

 
Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала. 
 

 Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елеме
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<<Назад                                                   

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб = Lвр = Lmax 540 хв-1 1000 хв
780 

830 710 
1150 
1380 
1600 
1900 

мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад                                                                                              Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 
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Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

 вилка К вилка А 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
нтів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 

які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



4. КАРДАННІ ВАЛИ СІЛЬГОСПМАШИН

 

 

4.21. ТИПОРАЗМЕР Z6 

Таблиця стандартних довжин карданних валів

Позначення 
Довжина карданного вал

Lmin 
Z6.11.0560.0760.AK 560 
Z6.11.0800.1180.AK 800 
Z6.11.1000.1420.AK 1000 
Z6.11.1200.1600.AK 1200 
Z6.11.1500.1900.AK 1500 

 
Lmin  –  мінімальна довжина вала в складеному стані  ±10 мм;
Lраб  –  максимальна довжина вала при тривалій роботі;
Lвр    –  максимальна довжина вала при короткочасній роботі;
Lmax –  максимальна довжина непрацюючого вала. 
 

 Перевищення табличних значень Lр
довговічності роботи карданного валу.
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<<Назад                                                                                          
 

СІЛЬГОСПМАШИН ІЗ ЗАХИСНИМ КОЖУХОМ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблиця стандартних довжин карданних валів 

Довжина карданного вала, мм Мк ном, Н·м 

Lраб = Lвр = Lmax 540 хв-1 1000 хв
760 

1165 955
1180 
1420 
1600 
1900 

складеному стані  ±10 мм; 
максимальна довжина вала при тривалій роботі; 
максимальна довжина вала при короткочасній роботі; 
максимальна довжина непрацюючого вала.  

Перевищення табличних значень Lраб, Lвр призводить до підвищення вібрації і зниження 
довговічності роботи карданного валу. 
У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами 

потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні карданного валу змінити дві останні букви, 
які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти ").

<<<Назад                                                                                              Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>>

М КОЖУХОМ 
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Кінцеві елементи 

1000 хв-1 зліва справа 

955 вилка К вилка А 

призводить до підвищення вібрації і зниження 

У таблиці наведено позначення карданних валів з кінцевими елементами - вилками типу А і К. При 
валу змінити дві останні букви, 

які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві вилки, кінцеві запобіжні муфти "). 

Кінце ві в илк и, кінцеві  запобіж ні муфти >>> 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.1. КІНЦЕВІ ВИЛКИ 

вил ок нос

5.1.1. ТИПОРОЗМІР Т0 

<<<Назад 

Хрестовина 
S00101 (Ø22х54) 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвор
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвор

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Значе ння дов жин кінц й характер і можут ь
відрі знятися  від факти чн
Значення довжин кінцевих вилок носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися ві д 
фактичних значень. 

Позначення Тип D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

A-100 A 8х32х38 89 

K-100 K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 89 

B-100 B 21х32х35 
(13/8"-Z21) 98 

G-100 G D=25; 
D1=6,3 80 

J-100 J D=30; 
D1=6,3 80 

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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т ь викл ючно інформ

мм L1, мм N, мм H, мм 

 14 - - 

 14 - - 

 20 - - 

 - 8 28,3 

 - 8 33,3 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.1. КІНЦЕВІ ВИЛКИ 

5.1.2. ТИПОРОЗМІР Т1, L

<<<Назад (Т1) 

<<<Назад (L2) 

Хрестовина 
2B01418 (Ø23,84х61,35) 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

L2 

Позначення  Тип D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

A-140 A 8х32х38 98 

K-140 K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 98 

B-140 B 21х32х35 
(13/8"-Z21) 98 

Z16-140 Z16 16х31х35 
(13/8"-Z16) 98 

Z18-140 Z18 18х31х35 
(13/8"-Z18) 92 

G-140 G D=25; 
D1=6,3 80 

J-140 J D=30; 
D1=6,3 80 

2WA.01.YA WAA 8х32х38 129

2WA.01.YK WAK 6х29х35 
(13/8"-Z6) 112

2WA.01.YB WAB 21х32х35 
(13/8"-Z21) 112

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 

30 

L, мм L1, мм N, мм H, мм 

 20 - - 

 20 - - 

 20 - - 

 20 - - 

 20 - - 

 - 8 28,3 

 - 8 33,3 

29 29 - - 

112 19 - - 

2 19 - - 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.1. КІНЦЕВІ ВИЛКИ 

5.1.3. ТИПОРОЗМІР Т2, Z
Хрестовина 

HO53-02.607 (Ø28,06х73) 
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КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Z2

Позначення  Тип D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

A-160 A 8х32х38 105

K-160 K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 105

B-160 B 21х32х35 
(13/8"-Z21) 105

Z18-160 Z18 18х31х35 
(13/8"-Z18) 108

C-160 C 28,5 105

H-160 H D=30; 
D1=46,1 85 

G-160 G D=25; 
D1=6,3 85 

J-160 J D=30; 
D1=6,3 85 

I-160 I 35 107

T-160 T 57 80 

T1-160 T1 75 80 

T2-160 T2 57 80 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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L, мм L1, мм N, мм H, мм 

105 20 - - 

105 20 - - 

105 20 - - 

8 20 - - 

105 20 - - 

 15 - - 

 - 8 28,3 

 - 8 33,3 

107 - 10 38,3 

 - 8,3 84 

 - 10,3 101,5 

 - 10,3 84 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

L-160 L □28x28 85 

2WA.01.YA WAA 8х32х38 129

2WA.01.YK WAK 6х29х35 
(13/8"-Z6) 112

2WA.01.YB WAB 21х32х35 
(13/8"-Z21) 112

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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 - - - 

29 29 - - 

112 19 - - 

2 19 - - 

<<<Назад  (Т2) 

<<<Назад (Z2) 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.1. КІНЦЕВІ ВИЛКИ 

5.1.4. ТИПОРОЗМІР Т4, Т5,
Хрестовина 

53A-2201025A (Ø35х98) 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Т5, Z5 

Позначення Тип D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

A-400 A 8х32х38 120

K-400 K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 120

K5-400 K5 6х38х45 
(13/4"-Z6) 120

B-400 B 21х32х35 
(13/8"-Z21) 120

E-400 E 20х40х45 
(13/4"-Z20) 120

Z18-400 Z18 18х31х35 
(13/8"-Z18) 120

C-400 C 28,5 120

H-400 H D=42; 
D1=55,15 98

G-400 G D=30; 
D1=8,3 120

J-400 J D=35; 
D1=8,3 120

L-400 L □30x30 120

4WA.01.YA WAA 8х32х38 133

4WA.01.YK WAK 6х29х35 
(13/8"-Z6) 122

4WA.01.YB WAB 21х32х35 
(13/8"-Z21) 122

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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L, мм L1, мм N, мм H, мм 

120 20 - - 

120 20 - - 

120 24 - - 

120 20 - - 

120 24 - - 

20 20 - - 

120 20 - - 

98 15 - - 

120 - 8 33,3 

120 - 10 38,3 

120 - - - 

133 29 - - 

122 19 - - 

22 19 - - 

<<< Назад  (T4) 
<<< Назад (T5) 
<<< Назад (Z5)



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.1. КІНЦЕВІ ВИЛКИ 

5.1.5. ТИПОРОЗМІР S6, S7
Хрестовина 

5320-2201025 (Ø39х118) 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

, S7 

Позначення Тип D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

A-630 A 8х32х38 140

K-630 K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 131

K5-630 K5 6х38х45 
(13/4"-Z6) 131

B-630 B 21х32х35 
(13/8"-Z21) 131

E-630 E 20х40х45 
(13/4"-Z20) 131

H-630 H D=45; 
D1=62,2 127

G-630 G D=35; 
D1=8,3 127

J-630 J D=40; 
D1=10,3 127

6WA.01.YA WAA 8х32х38 136

6WA.01.YK WAK 6х29х35 
(13/8"-Z6) 136

6WA.01.YB WAB 21х32х35 
(13/8"-Z21) 130

6WA.01.YE WAE 20х40х45 
(13/4"-Z20) 136

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 

34 

мм L1, мм N, мм H, мм 

40 29 - - 

131 20 - - 

131 20 - - 

131 20 - - 

131 20 - - 

127 15 - - 

127 - 10 38,3 

127 - 12 43,3 

136 29 - - 

36 29 - - 

30 19 - - 

136 29 - - 

<<<Назад (S6) 

<<<Назад (S7) 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ

 

 

5.1. КІНЦЕВІ ВИЛКИ 
5.1.6. ТИПОРОЗМІР L1 

 

<<<Назад 

 
5.1.7. ТИПОРОЗМІР L4 

 

<<<Назад 
 
 
 

 Хрестовина 
2B00907 (Ø22,03х54,8) 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

 Хрестовина 
2D02414 (Ø27,03х74,65) 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

  

 

Позначення Тип  D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

 

W21A A 8х32х38 89 

 

W21K K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 89 

 

W21H H 

D=30; 
D1=10; 
D2=46,1 

 

78 

 

W21G G 
D=25; 
D1=6,3 

 
80 

 

W21X X D=30; 
D1=8 78 

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

Позначення Тип  D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

 

W23A A 8х32х38 108

 

W23K K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 108

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 

35 

мм L1, мм N, мм H, мм 

 14 - - 

 14 - - 

 28 - - 

 - 8 28,3 

 32 - - 

мм L1, мм N, мм H, мм 

108 20 - - 

108 20 - - 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.1. КІНЦЕВІ ВИЛКИ 

5.1.8. ТИПОРОЗМІР L5 

<<<Назад
5.1.9. ТИПОРОЗМІР Z6 

<<<Назад 

Хрестовина 
2D03903 (Ø32,015х76) 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

Хрестовина 
2C04608 (Ø34,9х106,3) 
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КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Позначення Тип D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

W24A A 8х32х38 109

W24K K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 109

W24B B 21х32х35 
(13/8"-Z21) 109

W24C C 28,5 109

4WA.01.YA WAA 8х32х38 133

4WA.01.YK WAK 6х29х35 
(13/8"-Z6) 122

4WA.01.YB WAB 21х32х35 
(13/8"-Z21) 122

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

Позначення Тип D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм

Z6A A 8х32х38 124 

Z6K K 6х29х35 
(13/8"-Z6) 124 

СІЛЬГОСПМАШИН 

36 

L, мм L1, мм N, мм H, мм 

109 19 - - 

109 19 - - 

109 19 - - 

109 19 - - 

133 29 - - 

122 19 - - 

22 19 - - 

мм L1, мм N, мм H, мм 

 21 - - 

 21 - - 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.2. КІНЦЕВІ ЗАПОБІЖНІ МУФТ

х муфт нос
значень.

<<<Назад 

Хрестовина 
S00101 (Ø22х54) 

М
уф
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 о

бг
ін

на
 

Z       - кількість шліців;
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

Хрестовина 
2B01418 (Ø23,84х61,35) 

М
уф
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бг
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ні
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-
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Z       - кількість шліців;
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН
МУФТИ 

Значе ння довжин з ий характ ер і можут ь
факти чн

5.2.1. ТИПОРОЗМІР Т0

Позначення Тип 
Момент 

спрацьовування, 
Н·м (ZxD

0NKR NKR - 6х29х35 
(1

внутрішній діаметр шліцьового отвору;
зовнішній діаметр шліцьового отвору

Позначення Тип 
Момент 

спрацьовування, 
Н·м (ZxD

1NAR NAR - 8х32х38

1NKR NKR - 6х29х35 
(1

1PK04 PK04 400 6х29х35 
(1

1XK09 XK09 900 6х29х35 
(1

шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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т ь виклю чно ін

D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм L1, мм 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 125 24 

D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм L1, мм 

8х32х38 138 19 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 148 29 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 130 24 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 110 20 

<<<Назад (Т1) 

<<<Назад (L2) 

Значення довжин запобіжних муфт носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися
від фактичних значень. 

5.2.2. ТИПОРОЗМІР Т1, LР Т1, L22 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.2. КІНЦЕВІ ЗАПОБІЖНІ МУФТ

5.2.3. ТИПОРОЗМІР Т2, Z

Хрестовина 
HO53-02.607 (Ø28,06х73) 

М
уф

ти
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН
МУФТИ 

Z2 

Позначення Тип 
Момент 

спрацьовування, 
Н·м (ZxD

2NAR NAR - 

2NKR NKR - (1

2PK08 PK08 800 (1

2XK14 XK14 1400 (1

2VA09 VA09 900 

2VK06 VK06 600 

(1

2VK09 VK09 900 

2VB09 VB09 900 21
(1

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм L1, мм 

8х32х38 138 24 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 138 24 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 157 24 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 107 19 

8х32х38 155 29 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 155 29 

21х32х35 
(13/8"-Z21) 155 29 

<<<Назад (Т2) 

<<<Назад (Z2) 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ

 

 

5.2. КІНЦЕВІ ЗАПОБІЖНІ МУФТ
5.2.4. ТИПОРОЗМІР Т4, Т5, 

 

<<<Назад (T4) 
 

<<<Назад (T5) 
 

<<<Назад (Z5) 

 
 

 Хрестовина 
53A-2201025A (Ø35х98) 

М
уф

ти
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ні
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

  

МУФТИ 
Т5, Z5 

Позначення  Тип  
Момент 

спрацьовування, 
Н·м (ZxD

4NAR NAR - 

4NKR NKR - (1

 

4NER NER - 20
(1

 

4PK12 PK12 1200 (1

 

4VA12 VA12 1200 

4VK12 VK12 1200 (1

 

4VB12 VB12 1200 21
(1

 

4VC12 VC12 1200 

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм L1, мм 

8х32х38 179 24 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 150 24 

20х40х45 
(13/4"-Z20) 176 24 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 175 19 

8х32х38 158 29 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 158 29 

21х32х35 
(13/8"-Z21) 158 29 

28,5 158 29 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.2. КІНЦЕВІ ЗАПОБІЖНІ МУФТ

5.2.5. ТИПОРОЗМІР S6, S7

5.2.6. ТИПОРОЗМІР L1 

<<<Назад 

5.2.7. ТИПОРОЗМІР L4 

<<<Назад

Хрестовина 
5320-2201025 (Ø39х118) 

М
уф

та
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ій
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

Хрестовина 
2B00907 (Ø22,03х54,8) 

М
уф

та
 о

бг
ін

на
 

Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

Хрестовина 
2D02414 (Ø27,03х74,65) 

М
уф

ти
 о

бг
ін

ні
 

Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН
МУФТИ 
, S7 

Позначення Тип 
Момент 

спрацьовування, 
Н·м (ZxD

6VB20 VB20 2000 21
(1

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

Позначення Тип 
Момент 

спрацьовування, 
Н·м (ZxD

W21NKR NKR - (1

шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

Позначення Тип 
Момент 

спрацьовування, 
Н·м (ZxD

W23NAR NAR - 

W23NKR NKR - (1

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм L1, мм 

21х32х35 
(13/8"-Z21) 200 25 

D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм L1, мм 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 125 24 

D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм L1, мм 

8х32х38 165 24 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 138 24 

<<<Назад (S6) 

<<<Назад (S7) 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.2. КІНЦЕВІ ЗАПОБІЖНІ МУФТ

5.2.8. ТИПОРОЗМІР L5 

Запобіжні кінцеві елементи 

<<<Назад 

5.2.9. ТИПОРОЗМІР Z6 

<<<Назад 

Хрестовина 
2C04608 (Ø34,9х106,3) 
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Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН
МУФТИ 

Запобіжні кінцеві елементи типорозміру L5

відсутні 

Позначення Тип 
Момент 

спрацьовування, 
Н·м (ZxD

Z6NKR NKR - (1

Z6XK30 XK30 3000 (1

Z6VK25 VK25 2500 (1

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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5 

D, мм 
(ZxDвнхDзов) L, мм L1, мм 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 178 24 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 148 19 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 185 29 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.3. ТРУБНІ ВИЛКИ 

вил ок нос
значень.

5.3.1. ТИПОРОЗМІР T0 

5.3.2. ТИПОРОЗМІР T1 

Хрестовина 
S00101 (Ø22х54) 
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Хрестовина 
2B01418 (Ø23,84х61,35) 
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КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Значе ння дов жин тр убн й характер і можут ь
відрі знятися  від факти чн

Позначення Тип L, мм 

D-T0-H10 TH 
(зовнішня) 80 

D-T0-B10 TB 
(внутрішня) 80 

Позначення Тип L, мм 

D-T1-H20 TH 
(зовнішня) 75 

D-T1-B20 TB 
(внутрішня) 75 

2WA.YTB TB 
(внутрішня) 92 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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ть викл ючно інформ

L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 41 32,5 

4,5 41 26,5 

L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 46 36 

4,5 40 29 

4,5 45,5 36 

Значення довжин трубних вилок носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від
фактичних значень. 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.3. ТРУБНІ ВИЛКИ

5.3.3. ТИПОРОЗМІР T2 

5.3.4. ТИПОРОЗМІР T4 

Хрестовина 
HO53-02.607 (Ø28,06х73) 
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Хрестовина 
53A-2201025A (Ø35х98) 
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КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Позначення Тип L, мм 

D-T2-H40 TH 
(зовнішня) 85 

D-T2-B40 TB 
(внутрішня) 85 

2WA.YTB TB 
(внутрішня) 92 

Позначення Тип L, мм 

D-T4-H50 TH 
(зовнішня) 105 

D-T4-B50 TB 
(внутрішня) 105 

4WA.YTH TH 
(зовнішня) 98 

4WA.YTB TB 
(внутрішня) 98 

СІЛЬГОСПМАШИН 

43 

L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 52,5 43,5 

4,5 45,5 36 

4,5 45,5 36 

L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 59 51,5 

4,5 52,5 45 

4,5 68 51,5 

4,5 59 45 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.3. ТРУБНІ ВИЛКИ

5.3.5. ТИПОРОЗМІР Т5 

5.3.6. ТИПОРОЗМІР S5 

Хрестовина 
53A-2201025A (Ø35х98) 
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Хрестовина 
2D03903 (Ø32,015х76) 
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КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Позначення Тип L, мм 

D-T5-H60 THR 
(зовнішня) 105 

D-T4-B50 TB 
(внутрішня) 105 

4WA.YTB TB 
(внутрішня) 98 

6WA.YTB TB 
(внутрішня) 106 

6WA.YTH THR 
(зовнішня) 106 

Позначення Тип L, мм 

W24SH SH 
(зовнішня) 98 

W24SB SB 
(внутрішня) 98 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 62 53,5 

4,5 52,5 45 

4,5 59 45 

4,5 59 45 

4,5 68 53,5 

L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 68 57 

4,5 59 47,5 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.3. ТРУБНІ ВИЛКИ 

5.3.7. ТИПОРОЗМІР S6 

5.3.8. ТИПОРОЗМІР S7 

Хрестовина 
5320-2201025 (Ø39х118) 
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Хрестовина 
5320-2201025 (Ø39х118) 
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КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Позначення Тип L, мм 

S6-H60 SH 
(зовнішня) 127 

S6-B60 SB 
(внутрішня) 127 

6WA.YSB SB 
(внутрішня) 106 

Позначення Тип L, мм 

S7-H70 SH 
(зовнішня) 132 

S7-B70 SB 
(внутрішня) 132 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 76 57 

4,5 68 47,5 

4,5 59 47,5 

L1, мм D1, мм Н, мм 

5 76 67,5 

5 68 56,5 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.3.9. ТИПОРОЗМІР L1 

5.3. ТРУБНЫЕ ВИЛКИ 
5.3.10. ТИПОРАЗМЕР L2 

Хрестовина 
2B00907 (Ø22,03х54,8) 
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Крестовина 
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КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Позначення Тип L, мм 

W2106 LH 
(зовнішня) 66 

W2107 LB 
(внутрішня) 66 

Обозначение Тип L, мм 

W2206 LH 
(зовнішня) 84 

W2207 LB 
(внутрішня) 84 

2WA.YLH LH 
(зовнішня) 92 

СІЛЬГОСПМАШИН 
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L1, мм D1, мм Н, мм 

4 41 30 

4 41 24 

L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 53 41 

4,5 45,5 34,5 

4,5 52,5 41 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.3.11. ТИПОРОЗМІР L4 

5.3. ТРУБНЫЕ ВИЛКИ 
5.3.12. ТИПОРОЗМІР L5 

Хрестовина 
2D02414 (Ø27,03х74,65) 
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Хрестовина 
2D03903 (Ø32,015х76) 
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КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

Позначення Тип L, мм 

W2306 LH 
(зовнішня) 92 

W2307 LB 
(внутрішня) 92 

2WA.YLH LH 
(зовнішня) 92 

Позначення Тип L, мм 

W2406 LH 
(зовнішня) 98 

W2407 LB 
(внутрішня) 98 

4WA.YLH LH 
(зовнішня) 98 

6WA.YLH LH 
(зовнішня) 106 

СІЛЬГОСПМАШИН 

47 

L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 52,5 41 

4,5 45,5 34,5 

4,5 52,5 41 

L1, мм D1, мм Н, мм 

4,5 68 48 

4,5 59 39,5 

4,5 68 48 

4,5 68 48 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.4. ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСНОГО КОЖУХА

Типо-
розмір 

Тип 
елемента 

труба кожуха

T0, L1 
зовнішній T40-HK D=67,5

B=2

внутрішній T40-BK D=6
B=2

T1 
зовнішній T40-HK D=67,5

B=2

внутрішній T40-BK D=6
B=2

T2, Z2, 
L2, L4 

зовнішній T40-HK D=67,5
B=2

внутрішній T40-BK D=6
B=2

T4, T5, 
Z5, Z6 

зовнішній T50-HK D=81
B=2

внутрішній T50-BK D=74
B=2

L5 
зовнішній T50-HK D=81

B=2

внутрішній T50-BK D=74
B=2

S6, S7 
зовнішній S60-HK D=87,5

B=2

внутрішній T50-HK D=81
B=2

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН
НОГО КОЖУХА 

Позначення 

труба кожуха Кільце підшипника фланець 
D=67,5 
B=2 AP.Т1В-004 D=41,5 

B=26 

AP.Т2H-016 D=67,5
B=53

D=61 
B=2 AP.Т2B-016 D=61

B=53

D=67,5 
B=2 AP.Т1H-004 D=46,5 

B=26 AP.Т2H-016 D=67,5
B=53

D=61 
B=2 AP.Т1В-004 D=41,5 

B=26 AP.Т2B-016 D=61
B=53

D=67,5 
B=2 AP.Т2H-004 D=53,5 

B=26 AP.Т2H-016 D=67,5
B=53

D=61 
B=2 AP.Т1H-004 D=46,5 

B=26 AP.Т2B-016 D=61
B=53

D=81 
B=2 AP.Т5H-004 D=62,5 

B=27 AP.Т4H-016 D=81
B=63

D=74 
B=2 AP.Т4B-004 D=53 

B=27 AP.Т4B-016 D=74
B=63

D=81 
B=2 AP.S6В-004 D=68,5 

B=27 AP.S6B-016 D=81
B=63

D=74 
B=2 AP.Т5H-004 D=62,5 

B=27 AP.Т4В-016 D=74
B=63

D=87,5 
B=2 AP.S6H-004 D=76,5 

B=27 AP.S6Н-016 D=87,5
B=63

D=81 
B=2 AP.S6В-004 D=68,5 

B=27 AP.S6B-016 D=81
B=63
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 чашка кожуха 
D=67,5 
B=53 AP.Т2-015-10 D=140 

B=70 D=61 
B=53 

D=67,5 
B=53 AP.Т2-015 D=140 

B=93 D=61 
B=53 

D=67,5 
B=53 AP.Т2-015 D=140 

B=93 D=61 
B=53 

D=81 
B=63 AP.Т4-015 D=175 

B=115 D=74 
B=63 

D=81 
B=63 AP.S6-015 D=208 

B=143 
D=74 
B=63 AP.Т4-015 D=175 

B=115 

D=87,5 
B=63 AP.S6-015 D=208 

B=143 D=81 
B=63 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ
5.5. ШИРОКОКУТНІ ШАРНІРИ

 шар нірів
значень.

 

Ширококутний шарнір призначений для установки на карданні вали для збільшення робочого 
короткий період за рахунок постійного рівності кутів кінцевих вилок шарніра. Шарнір збільшує робочий кут в
горизонтальній і вертикальній площині. Встановлюється як зі сторін сільгоспмашини, так і з боку трактора.
Галуз ь засто сування : обприскувачі, 

Ти
по

ро
зм

ір
 

Ширококутний шарнір Тип трубн

T2 

L2, 
L4 

T4, 
T5 

T4 

L5 

T5 

S6 

Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН
И 

ши ро йний  характер і можут ь
відрі знятися  від факти чн
Ширококутний шарнір призначений для установки на карданні вали для збільшення робочого 

короткий період за рахунок постійного рівності кутів кінцевих вилок шарніра. Шарнір збільшує робочий кут в
горизонтальній і вертикальній площині. Встановлюється як зі сторін сільгоспмашини, так і з боку трактора.

обприскувачі, міксери для змішування кормів, прес-підбирачі.

Тип трубної 
вилки 

Хр
ес

то
ви

на
 

Тип кінцево
D, мм (ZxD

8х32х38 6х29х35 
(13/8"-Z6) 

внутрішня 

2W
A.

01
 

2WAA.00 2WAK.00 

зовнішня 
2WAA.11 2WAK.11 

внутрішня 

4W
A

.0
1 

4WAA.00 4WAK.00 

зовнішня 
4WAA.01 4WAK.01 

зовнішня 

4WAA.11 4WAK.11 

6W
A

.0
1 

6WAA.11 6WAK.11 

зовнішня 
6WAA.01 6WAK.01 

внутрішня 
6WAA.00 6WAK.00 

внутрішня 
6WAA.20 6WAK.20 

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
діаметр шліцьового отвору 
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ть виклю чно інформ

Ширококутний шарнір призначений для установки на карданні вали для збільшення робочого кута на 
короткий період за рахунок постійного рівності кутів кінцевих вилок шарніра. Шарнір збільшує робочий кут в 
горизонтальній і вертикальній площині. Встановлюється як зі сторін сільгоспмашини, так і з боку трактора. 

підбирачі. 

нцевої вилки 
ZxDвнхDзов) 

21х32х35 
(13/8"-Z21) 

20х40х45 
(13/4"-Z20) 

2WAB.00 - 

2WAB.11 - 

4WAB.00 - 

4WAB.01 - 

4WAB.11 - 

6WAB.11 - 

6WAB.01 - 

6WAB.00 - 

6WAB.20 6WAE.20 

Значення довжин ширококутних шарнірів носять виключно інформаційний характер і можуть 
відрізнятися ві д фактичних значень. 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ

 

 

5.6. КАРДАННІ ШАРНІРИ 
 

 У таблиці наведено приклад позначення двох шарнірів з кінцевими елементами 
THR, LH (трубна зовнішня). При потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні 
карданного шарніра змінити букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві 
вилки, кінцеві запобіжні муфти"). 
 

 Приклади позначення шарнірів:
- 100АК           (кінцеві елементи: вилки шліцьові типу А і К, типорозмір Т0);
- 100АТН        (кінцеві елементи: вилка шліцьова типу А і трубна зовнішня типу ТН, типорозмір Т0);
- 140КNAR      (кінцеві елементи: вилка шліцьова типу К і обгін
- 160ТВVA09  (кінцеві елементи: вилка трубна внутрішня типу 
 

Рис.1   

 

 
 
 
 
 
 

Ти
по

ро
зм

ір
 Хрестовина 

Позначення 

Р
ис

ун
ок

 

 

DxH 

T0 Ø22x54  
100AK  1 

100ATH 2 

L1 Ø22,03x54,8 
W21AK 1 

W21ALH 2 

T1 Ø23,84x61,35 
140AK 1 

140ATH 2 

L2 Ø23,84x61,35 
W22AK 1 

W22ALH 2 

T2 Ø28,06х73 
160AK 1 

160ATH 2 

L4 Ø27,03х74,65 
W23AK 1 

W23ALH 2 

L5 Ø32,015х76 
W24AK 1 

W24ALH 2 

T4,T
5 Ø35х98 

400AK 1 
400ATHR 2 
400ATH 2 

S6, 
S7 Ø39х118 

630AK 1 
630ATHR 2 
630ATH 2 

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

  

У таблиці наведено приклад позначення двох шарнірів з кінцевими елементами 
THR, LH (трубна зовнішня). При потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні 
карданного шарніра змінити букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві 

Приклади позначення шарнірів: 
(кінцеві елементи: вилки шліцьові типу А і К, типорозмір Т0); 
(кінцеві елементи: вилка шліцьова типу А і трубна зовнішня типу ТН, типорозмір Т0);
(кінцеві елементи: вилка шліцьова типу К і обгінна муфта типу NAR, типорозмір Т1);
(кінцеві елементи: вилка трубна внутрішня типу ТВ і фрикційна муфта типу VA09, типорозмір Т2)

  

      Рис

Р
ис

ун
ок

 Тип кінцевого 
елемента 

540 
ГОСТ 13758-89 

зліва справа 
Рном Мк ном 

кВт (к.с.) Н·м 

 
A 

K 
- - 

 TH 
 

 
A 

K 
- - 

 LH 
 

 
A 

K 
8 (11) 140 

 TH 
 

 
A 

K 
8 (11) 140 

 LH 
 

 
A 

K 
9 (12) 160 

 TH 
 

 
A 

K 
- - 

 LH 
 

 
A 

K 
- - 

 LH 
 

 
А 

K 
23 (31) 400  THR 

 TH 
 

 
A 

K 
36 (48) 630  THR 

 TH 
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У таблиці наведено приклад позначення двох шарнірів з кінцевими елементами - вилками А, К та ТН, 
THR, LH (трубна зовнішня). При потребі установки інших кінцевих елементів, необхідно в позначенні 
карданного шарніра змінити букви, які визначають тип елементів (позначення кінцевих елементів див. "Кінцеві 

(кінцеві елементи: вилка шліцьова типу А і трубна зовнішня типу ТН, типорозмір Т0); 
муфта типу NAR, типорозмір Т1); 

ТВ і фрикційна муфта типу VA09, типорозмір Т2) 

Рис.2 

540 хв-1 
Євростандарт 

 Рном Мк ном 

 кВт (к.с.) Н·м 

12 (16) 210 

12 (16) 210 

 15 (21) 270 

 17 (23) 300 

 26 (35) 460 

26 (35) 460 

38 (52) 680 

 35 (47) 620 

 66 (90) 1165 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ

 

 

5.7. ПРОФІЛЬНІ ТРУБИ 
 

Типорозмір Зовнішня труба, мм

T0 

T1 

T2 

T4 

T5 

S6 

S7 

L1 

L2, L4 

L5 

 

 * Труби поставляються необхідної довжини з кроком 500 мм.
 Приклад позначення зовнішньої труби типорозміру Т1 довжиною 1000 мм: 

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

  

Зовнішня труба, мм 
позначення 

Внутрішня труба, мм 
позначення 

  
T10-H T10-B 

  
T20-H T20-B 

  
T40-H T40-B 

 

 

T50-H 

 
T60-H T50-B 

  

S60-H S60-B 

  
S70-H S70-B 

  
L30-H L30-B 

  
L40-H L40-B 

  
L50-H L50-B 

* Труби поставляються необхідної довжини з кроком 500 мм. 
Приклад позначення зовнішньої труби типорозміру Т1 довжиною 1000 мм:       
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Довжина*, мм 

від 500 до 3000 

      Т20-H / 1000 



5. ВУЗЛИ ТА ДЕТАЛІ КАРДАННОГО ВАЛ

 

 

5.8. ХРЕСТОВИНИ КАРДАННОГО ВАЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типорозмір Універсальний шарнір

T0 

L1 

T1 

L2 

T2 

Z2 

L4 

L5 

T4, T5 

Z5 

S6, S7 

Z6 

КАРДАННОГО ВАЛУ СІЛЬГОСПМАШИН

  

КАРДАННОГО ВАЛУ 

Універсальний шарнір 
позначення 

Ширококутний шарнір
позначення

 
– 

S00101 

 
– 

2B00907 

 

– 

2B01418 

 
2WA.01

– HO53-02.607 

 

2D02414 2WA.01

 
2D03903 

 
4WA.01

– 53A-2201025A 

 

5320-2201025 6WA.01

 
– 

2C04608 
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Ширококутний шарнір 
позначення 

 

01 

 
01 

 

01 

 
01 



6. УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАПОБІЖНІ

 

  

 Обгінна сільськогосподарська муфта призначені для захисту трактора, а також приводних валів від 
залишкової кінетичної енергії великої маси обертових частин, що виникає під час, коли трактор 
або різко уповільнює хід. Обгінна муфта передає крутний момент тільки в одному напрямку, і не захищає від 
перевантаження. Найпоширеніші муфти, це муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється з боку 
сільгоспмашини. У тому випадку, якщо на вал
муфта встановлюється з боку трактора.
Област ь засто сування : косарки ротаційні, обприскувачі, сівалки.
 Фрикційна муфта передає крутний момент за допомогою пружних фрикційних накладок. При підбор
муфти потрібно знати переданий крутний
і перевищувати його не можна. Крутний момент коригується натягом пружини. Фрикційна муфта 
встановлюється з боку сільгоспмашини.
Област ь застос ування : роторні косарки, прес
 
 

 
 

Найменування 

Муфта обгінна 
універсальна 

 

 

О
тв

ір
 

Муфта фрикційна 
універсальна 

 

 

Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

ЗАПОБІЖНІ МУФТИ 

  

Обгінна сільськогосподарська муфта призначені для захисту трактора, а також приводних валів від 
залишкової кінетичної енергії великої маси обертових частин, що виникає під час, коли трактор 
або різко уповільнює хід. Обгінна муфта передає крутний момент тільки в одному напрямку, і не захищає від 
перевантаження. Найпоширеніші муфти, це муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється з боку 
сільгоспмашини. У тому випадку, якщо на валу встановлюється ще одна запобіжна муфта іншого типу, обг
муфта встановлюється з боку трактора. 

косарки ротаційні, обприскувачі, сівалки. 
Фрикційна муфта передає крутний момент за допомогою пружних фрикційних накладок. При підбор

крутний момент, так як на муфті він встановлюється заздалегідь,
і перевищувати його не можна. Крутний момент коригується натягом пружини. Фрикційна муфта 
встановлюється з боку сільгоспмашини. 

роторні косарки, прес-підбирачі, ґрунтові фрези. 

Приєднувальні 
розміри 

Вал 
D, мм (ZxDвнхDзов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8х32х38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 

О
тв

ір
 

 
8х32х38 

NAR08 NAR06 

 
6х29х35    
(13/8"-Z6) 

NKR08 NKR06 

 
8х32х38 

– 

VA15.06 

VA20.06 

 
6х29х35    
(13/8"-Z6) 

– 

VK15.06 

VK20.06 

20х40х45  
(13/4"-Z20) 

– VE20.06 

6х38х45    
(13/4"-Z6) 

– VK520.06 

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 
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Обгінна сільськогосподарська муфта призначені для захисту трактора, а також приводних валів від 
залишкової кінетичної енергії великої маси обертових частин, що виникає під час, коли трактор зупиняється 
або різко уповільнює хід. Обгінна муфта передає крутний момент тільки в одному напрямку, і не захищає від 
перевантаження. Найпоширеніші муфти, це муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється з боку 

у встановлюється ще одна запобіжна муфта іншого типу, обгінна 

Фрикційна муфта передає крутний момент за допомогою пружних фрикційних накладок. При підборі 
, так як на муфті він встановлюється заздалегідь,                       

і перевищувати його не можна. Крутний момент коригується натягом пружини. Фрикційна муфта 

Момент 
спрацьовування, 

Н·м 

Максимальний 
переданий 

крутний 
момент, Н·м 

 

– 

3800 

– 

 1500 – 

 2000 – 

 1500 – 

 

2000 – 

 

 

  



7. ПЕРЕХІДНИКИ 

 

 

 
 Використання перехідників ВВП дозволяє швидко і просто змінювати приєднувальні розміри, тим самим 
роблячи можливим експлуатацію одного трактора з максимальною кількістю причіпних 
зміни в конструкцію трактора або карданного валу причіпн
 

 

Види покриття: окисне, цинкове (Z) 
Приклад позначення перехідника з покриттям: 
      

Муфта обгінно-фрикційна  
на  прес-підбирач 

 

 

Найменування 

Приєднувальні 
розміри

Перехідник 
 
 

 
 
 
 

О
тв

ір
 

21х32х35 
(1

20х40х45 
(1

Z       - кількість шліців; 
Dвн   - внутрішній діаметр шліцьового отвору;
Dзов - зовнішній діаметр шліцьового отвору

  

Використання перехідників ВВП дозволяє швидко і просто змінювати приєднувальні розміри, тим самим 
роблячи можливим експлуатацію одного трактора з максимальною кількістю причіпних 
зміни в конструкцію трактора або карданного валу причіпної сільгосптехніки. 

Приклад позначення перехідника з покриттям:  0806 - окисне; 
  0806Z - цинкове 

 

 

– WM0609 

Приєднувальні 
розміри 

Вал 

D, мм (ZxDвнх

 

8х32х38 
 

6х29х35 
(13/8"-Z6) 

6х38х45 
(13/4"-Z6)

 
8х32х38 

– 0806 0856 

 
6х29х35    
(13/8"-Z6) 

0608 – 0656 

 
6х38х45    
(13/4"-Z6) 

5608 5606 – 

21х32х35 
(13/8"-Z21) 

2108 2106 2156 

20х40х45 
(13/4"-Z20) 

 
2008 2006 2056 

 

внутрішній діаметр шліцьового отвору; 
зовнішній діаметр шліцьового отвору 
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Використання перехідників ВВП дозволяє швидко і просто змінювати приєднувальні розміри, тим самим 
роблячи можливим експлуатацію одного трактора з максимальною кількістю причіпних агрегатів, не вносячи 

 900 – 

 

внхDзов) 

 

6х38х45 
Z6) 

21х32х35 
(13/8"-Z21) 

20х40х45 
(13/4"-Z20) 

 0821 0820 

 0621 0620 

5621 5620 

 – 2120 

 2021 – 

  



8. ХРЕСТОВИНИ
Хрестовини призначені для забезпечення рухомого з'єднання елементів карданного валу при передачі

крутного моменту на необхідний кут. Конструкція хрестовин розроблена з урахуванням вимог заводів
виробників автомобілів і сільгосптехніки. Хрестовини виготовляються з легованої сталі і проходять
термообробку для забезпечення високої твердості поверхні шипів. Голки і корпуси підшипників виготовляються
зі спеціальної підшипникової сталі і проходять відповідну термообробку. Ущ
бензомаслостійкої гуми і гарантують надійну герметизацію вузлів в процесі роботи.

Тип хрестовин: 

*Розміщення прес-маслянки:

Позначення 
Основні р

D H 
2126-3402205 16,06 38 
2B00501 18 47 

50-3401062 19 44,6 

3307-3401485 19 44,6 

4301-3401485 19 44,6 

S00101 22 54 
2B00907 22,03 54,8 
2101-2202025 23,8 61,2 
2105-2202025 23,84 61,35
2B01418 23,84 61,35
2B02407 27 70 
2B02417 27 74,4 
2D02414 27,03 74,65
2C02435 27 82 

5320-3422039-20 28 67,2 

2121-2201025 28 71 
21211-2202025 28 71,2 
HO51-02.607 28 73 
HO53-02.607 28,06 73 
408-2201025 28 73 
412-2201025 28 83 
3110-2201025 30 88 
S00401 30,2 80 

Хрестовини призначені для забезпечення рухомого з'єднання елементів карданного валу при передачі
крутного моменту на необхідний кут. Конструкція хрестовин розроблена з урахуванням вимог заводів

і сільгосптехніки. Хрестовини виготовляються з легованої сталі і проходять
термообробку для забезпечення високої твердості поверхні шипів. Голки і корпуси підшипників виготовляються
зі спеціальної підшипникової сталі і проходять відповідну термообробку. Ущільнення підшипників виконані з

гуми і гарантують надійну герметизацію вузлів в процесі роботи. 

розміри, мм 
Застосування 

D1 H1 
– – ВАЗ 2010, 2115 (рульове управління
– – U130, W2000 

– – 
МТЗ-50, комбайн «ДОН», «НИ
управління) 

– – 
ГАЗ 3302, 33029, «Газель», «Соболь» (
управління) 

– – 
ГАЗ 3302, 33029, «Газель», «Соболь» (
управління) 

– – Аналог GKN U138 (Bondioli & Pavesi)
– – W2100 (Waltersheid) 
– – Імпортна с/г техніка, ВАЗ 2101

61,35 – – ВАЗ 2105, 2107 
61,35 – – Імпортна та вітчизняна  с/г техніка

– – Імпортна с/г техніка 
– – Аналог GKN U110, U082, U083 (Waltersheid)

74,65 – – Аналог GKN U110, U082, U083 (Waltersheid)
– – JCB New Holland 

– 
КАМАЗ 5320, 5511, 5410, 53218 
управління) 

– – ВАЗ 2121 “НИВА” 
– – ВАЗ 21211, 21213 “НИВА” 
– – Вітчизняна  с/г техніка 
– – Вітчизняна  с/г техніка 
– 42,25 “МОСКВИЧ-408”, АЗЛК 
– 52,1 “МОСКВИЧ-412”, АЗЛК 
– 55 “ВОЛГА” 3110, УАЗ, МТЗ 
– – Аналог Агросерія 5, 6 
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Хрестовини призначені для забезпечення рухомого з'єднання елементів карданного валу при передачі 
крутного моменту на необхідний кут. Конструкція хрестовин розроблена з урахуванням вимог заводів-

і сільгосптехніки. Хрестовини виготовляються з легованої сталі і проходять 
термообробку для забезпечення високої твердості поверхні шипів. Голки і корпуси підшипників виготовляються 

ільнення підшипників виконані з 

Застосування Тип* 

рульове управління) 1A 
1B 

ИВА» (рульове 
1A 

ГАЗ 3302, 33029, «Газель», «Соболь» (рульове 1A 

ГАЗ 3302, 33029, «Газель», «Соболь» (рульове 1C 

Аналог GKN U138 (Bondioli & Pavesi) 1B 
1B 

Імпортна с/г техніка, ВАЗ 2101 1A 
1A 

Імпортна та вітчизняна  с/г техніка 1B 
1B 

GKN U110, U082, U083 (Waltersheid) 1B 
GKN U110, U082, U083 (Waltersheid) 1B 

1C 
КАМАЗ 5320, 5511, 5410, 53218 та інш.  (рульове 

2A 

1B 
1B 
1B 
1B 
2A 
2A 
2C 
1B 

37,2 



8. ХРЕСТОВИНИ
2B03409 30,25 91,5 
2B03415 30,2 106,3
2D03903 32,015 76 
4BCR26-2201025 34,03 51 
2C04608 34,93 106,3
4120L-2201025 34,92 93,5 
4120M-2201025 34,92 106 

53A-2201025 35 98 

53A-2201025A 35 98 

2D04901 36,04 89 
2B0520 38,05 101 

5320-2201025 39 118 

4301-2201025A 39 118 
2C07317 49,2 154,9
5320-2205025 50 135 
53205-2201025-01 50 135 
53205-2205025 50 155 
255Б-2201025 50 155 
2B07807 52 147,2

6520-2205025-10 57,07 144 

6520-2205025 57,07 152 
700-2201080 62 173 
7555-2201025 72 185 

1WA.01 22,02 76 

2WA.01 23,85 91 

3WA.01 27,03 100 

4WA.01 27,03 94 

6WA.01 32 106 

– – Аналог Агросерія 7; GKN U220
106,3 – – Аналог Агросерія 8; GKN U220

– – Аналог W2400 (Waltersheid) 
- 90 Аналог FKL18.B1.00, Binacchi 082063490

106,3 – – Імпортна с/г техніка 
– – Bondioli & Pavesi 
– – Bondioli & Pavesi 

– – 
ГАЗ, ПАЗ, ВВП комбайна “ДОН”, “Н
вітчизняна с/г техніка 

– – 
ГАЗ, ПАЗ, ВВП комбайна “ДОН”, “Н
вітчизняна с/г техніка 

– – Аналог W2500 (Waltersheid) 
– Аналог GKN U730; TATA; Еталон

– – 
ВВП комбайна “ДОН”, “НИВА”, КамАЗ
(промвал),  вітчизняна  с/г техніка

– – ЗІЛ 4301, 5301, 120, 130 
154,9 – – RENAULT, MERSEDES 

– – КамАЗ, К-700 
– – КамАЗ Євро 
– – КамАЗ Євро 
– – Трактор Т-150, КрАЗ, МАЗ 

147,2 – – DAF, SCANIA, MAN 

– – 
DAF, IVEKO, MAN, VOLVO, HOWA, DONG
Feng, Foton (F, H, DF, 3313), КамАЗ

– – DAF, IVEKO, MAN, VOLVO, Foton,
– – Трактор К-700, К-701, МАЗ, КрАЗ
– – БелАЗ 55 т, з/д транспорт 

23,85 61,3 Імпортна с/г техніка (для ширококутних 
шарнірів) 

27,03 74,65 Аналог Ww2380 (для ширококутних шарнірів

30,2 92 Імпортна с/г техніка (для ширококутних 
шарнірів) 

32 76 Аналог Ww2480 (для ширококутних шарнірів

36,03 89 Аналог Ww2580 (для ширококутних шарнірів

56 

я 7; GKN U220 1B 
я 8; GKN U220 1B 

1B 
FKL18.B1.00, Binacchi 082063490 2B 

1C 
1B 
1B 

комбайна “ДОН”, “НИВА”,  3B 

комбайна “ДОН”, “НИВА”,  1B 

1B 
талон 2B 

ВА”, КамАЗ 
вітчизняна  с/г техніка 

1C, 
3С 
3A 
1C 
3B 
1B 
1B 
3B 
1B 

DAF, IVEKO, MAN, VOLVO, HOWA, DONG 
КамАЗ 

1B 

DAF, IVEKO, MAN, VOLVO, Foton, КамАЗ 1B 
701, МАЗ, КрАЗ 3B 

1E 
Імпортна с/г техніка (для ширококутних 1D 

для ширококутних шарнірів) 4D 

Імпортна с/г техніка (для ширококутних 4D 

для ширококутних шарнірів) 4D 

ширококутних шарнірів) 4D 

57,2 



9. ПАЛЬЦІ РУЛЬОВИХ ТЯГ

 

 Пальці, виготовлені методом холодного видавлювання, відрізняються високою якістю і чистотою 
поверхні, підвищеною геометричною точністю кульової і конусної частини, 
дефектів. 
 

Найменування Позначення

Палець кульовий 
 

 

50-3003021

120-

130-

ТР14

5336

682Б

200-

6437

5320

5511

4320Я

210-

Палець кульовий 
 
 130-

130-
(без юбки)

Шарнір 
 

 53205

5511

210-

Палець вушка рессори 

 

5320

ё

ТЯГ, РЕАКТИВНИХ ШТАНГ І РЕСОРИ

  

Пальці, виготовлені методом холодного видавлювання, відрізняються високою якістю і чистотою 
поверхні, підвищеною геометричною точністю кульової і конусної частини, відсутністю пустот, тріщин та інших 

Позначення Застосування 
D1 

3003021 наконечник рульової 
тяги трактора "МТЗ" 32 96

-3003032 наконечник  рульової 
тяги а/м "ЗІЛ" 37 106

-3003065 наконечник  рульової 
тяги а/м "ЗІЛ" 37 106

ТР14-3003032Б 
наконечник  рульової 
тяги тролейбуса 
 "Škoda" 

40 104

5336-3003065-01 наконечник  рульової 
тяги а/м "СуперМАЗ" 40 104

682Б-3414032-01 наконечник  рульової 
тяги тролейбуса "ЗІУ" 40 117

-3003065-A наконечник  рульової 
тяги а/м "МАЗ", "КрАЗ" 44 112

6437-3414065 наконечник  рульової 
тяги а/м "КрАЗ" 44 110

5320-3414032 наконечник  рульової 
тяги а/м "КамАЗ" 45 117

5511-2919032 наконечник реактивної 
штанги а/м "КамАЗ" 60 165

4320Я-2919024 
наконечник нижньої 
реактивної штанги а/м 
"Урал" 

60 165

-2919028-20 наконечник реактивної 
штанги а/м "КрАЗ" 60 175

-3003032A наконечник  рульової 
тяги а/м "ЗІЛ" 37 80

-3003032 
(без юбки) 

наконечник  рульової 
тяги а/м "ЗІЛ" 37 80

53205-3414032 поліуретановий          
а/м "КАМАЗ" 56 122

5511-2919026-15 гумовометалевий          
а/м "КАМАЗ" 

78/
82 172

-2919026-17 гумовометалевий           
а/м "КрАЗ" 74 190

5320-2902478 а/м "КАМАЗ" 40 138

, РЕАКТИВНИХ ШТАНГ І РЕСОРИ 

57 

Пальці, виготовлені методом холодного видавлювання, відрізняються високою якістю і чистотою 
відсутністю пустот, тріщин та інших 

Основні розміри, мм 

L  
конусність D2 D3 

96 1:8 М16х1,5 5 

106 1:8 М20х1,5 4 

106 1:8 М20х1,5 4 

104 1:10 М20х1,5 4 

104 1:10 М24х2 5 

117 1:10 М24х1,5 5 

112 1:8 М18х1,5 4 

110 1:10 М24х2 5 

117 1:8 М24х1,5 5 

165 1:8 М30х1,5 6,3 

165 1:8 М30х1,5 6,3 

175 1:8 М33х1,5 – 

80 – 26 14 

80 – 26 14 

122 1:8 М24х1,5 5 

172 1:8 М30х1,5 6,3 

190 1:8 М33х1,5 – 

138 – – 16 



10. ВКЛАДИШІ РУЛЬОВ ИХ 

 

 

 Вкладиші, виготовлені методом холодного видавлювання, відрізняються високою якістю і чистотою 
поверхні, підвищеною геометричною точністю 
 
 

 Найменування

 

вкладиш верхній 

сухар нижній 

сухар нижній 

вкладиш верхній 

вкладиш внутрішній

сухар зовнішній 

 

вкладиш нижній 

сухар верхній 

сухар верхній 

вкладиш нижній 

вкладиш зовнішній

сухар внутрішній 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКЛАДИШІ РУЛЬОВ ИХ ТЯГ І РЕАКТИВНИХ ШТАНГ 

  

Вкладиші, виготовлені методом холодного видавлювання, відрізняються високою якістю і чистотою 
поверхні, підвищеною геометричною точністю кульової частини, відсутністю пустот, тріщин та інших дефектів.

Найменування Позначення Застосування 

 130-3003066-A наконечник рульової 
тяги а/м "ЗІЛ" 

64227-3003066 наконечник рульової 
тяги а/м "МАЗ" 

260-3414022-12 наконечник рульової 
тяги а/м "КрАЗ" 

 5320-3414066 наконечник рульової 
тяги а/м "КамАЗ" 

ішній 5511-2919034 
наконечник 
реактивної штанги 
а/м "КамАЗ" 

 251-2919036 
наконечник 
реактивної штанги 
а/м "КрАЗ" 

 130-3003067-A наконечник рульової 
тяги а/м "ЗІЛ" 

64227-3003067 наконечник рульової 
тяги а/м "МАЗ" 

6505-3414020 наконечник рульової 
тяги а/м "КрАЗ" 

 5320-3414067 наконечник рульової 
тяги а/м "КамАЗ" 

зовнішній 5511-2919040 
наконечник 
реактивної штанги 
а/м "КамАЗ" 

 210-2919034-B 
наконечник 
реактивної штанги 
а/м "КрАЗ" 
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Вкладиші, виготовлені методом холодного видавлювання, відрізняються високою якістю і чистотою 
кульової частини, відсутністю пустот, тріщин та інших дефектів. 

Основні розміри, мм 

D1 Н D2 D3 В 

37 14,5 30 48 9 

40 14 34 50 – 

44 16 37,5 52 6 

45 22 35,5 56 9 

60 25 46 78 13,5 

60 17,5 50 73,8 – 

37 11 25 48 – 

40 9 33,5 50 – 

44 10 32 52 – 

45 8,5 27 56 – 

60 13 47 82 – 

60 19 50 74,1 – 



11. ТЕРМОСТАТИ 

 

 

 Термостати системи охолодження
в двигун). Термостабілізуючі прилади, їх конструктивні вузли і деталі виготовляються як з мідних сплавів, так і з 
нержавіючої сталі 08Х18Н10Т. 
 
 
 
 

 Позначення

 

TX-107-01 

TX-107-01H

TX-107-02 

TX-107-02H

TX-107-04 

TX-107-04H

TX-107-05 

TX-107-05H

TX-103-07H

 

TX-107-06 

TX-107-06H

 

TX-108-01H

TX-108-02 

TX-103-T15

 

TX-108-03H

TX-108-04H

 

TX-107-08H

Ɵ - температура начала відкриття основного клапана, °С;
Т - час спрацьовування, с (не більше); 
Н - величина ходу основного клапана, мм;
D - діаметр дренажного отвору, мм 

  

ермостати системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння є безкорпусним
прилади, їх конструктивні вузли і деталі виготовляються як з мідних сплавів, так і з 

Позначення Матеріал Застосування 

 латунь а/м ГАЗ-3302 
"ГАЗель", "КамАЗ"  H нержавіюча сталь 

 латунь а/м "ГАЗель",     
(літній) H нержавіюча сталь 

 латунь 
а/м "ЗІЛ", "МТЗ" 

H нержавіюча сталь 

 латунь 
а/м "УАЗ", "КамАЗ" 

H нержавіюча сталь 

H нержавіюча сталь Москвич 412-1306010

 латунь 

а/м "МАЗ", "БелАЗ"  
з двигуном ЯМЗ 8424

H нержавіюча сталь 

H нержавіюча сталь 

а/м ГАЗ 3307, 
ГАЗ 66, ГАЗ 3402, 
ПАЗ 3205                    
з двигуном ЗМЗ 

 латунь трактор "ЧТЗ"  
з двигуном ЯМЗ 

15H нержавіюча сталь а/м Daewoo Lanos 1.5 
(GM 96143939) 

H 

нержавіюча сталь 

а/м УАЗ 3151, 3741, 
3303 з двигуном УМЗ

H 
а/м ЗІЛ 4314, 131       
з двигуном ЗІЛ 508, 
509 

H нержавіюча сталь 

термоелемент 
ВАЗ 1117-1119, 
ВАЗ 2110-2112, 
ВАЗ 2114-2115 
після 2003 р. 

основного клапана, °С; 

основного клапана, мм; 
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двигунів внутрішнього згоряння є безкорпусними (вбудованими          
прилади, їх конструктивні вузли і деталі виготовляються як з мідних сплавів, так і з 

Ɵ, °С Т, с Н, мм D, мм 

80 

60 8,5 

Ø2  
з  

дренажним 
клапа ном 

70 

87 

82 

1306010 80 – 

 
ЯМЗ 8424 80 60 8,5 

Ø2  
з  

дренажним  
клапа ном 

                     80 

60 8,5 
2 

70 

а/м Daewoo Lanos 1.5 82 – 

УМЗ 

70 60 8,5 2 
       

85 60 8,5 – 



12. ЗАСОБИ КРІПЛЕННЯ 

 

 
 

 Відповідно до стандарту UNI EN 12965 (2012) для передач, які з'єднують трактор і сільгоспмашину, 
повинні бути передбачені засоби кріплення для блокування обертання захисного кожуха при обертанні 
карданного валу. Найпоширенішими 
карданного валу з трактором і сільгоспмашиною через спеціальні отвори. Неправильне закріплення ланцюга 
призводить до руйнування елементів захисного кожуха, тому для усунення ймовірності р
дотримуватися ряду правил: 

- оптимальна довжина ланцюга повинна забезпечувати поворот трактора, сільгоспмашини при роботі або 
транспортуванні, виключити можливість намотування ланцюга на захисний кожух і збільшення її натягу;

- місце кріплення повинно розташовуватися, так щоб ланцюг перебува
передачі; 

- забороняється використовувати ланцюг для транспортування або підтримки карданного валу.
  
 Відповідно до стандарту UNI EN ISO 5674 стопорн
навантаження в 400 Н, прикладене 
повинен відбуватися в самому слабкому елементі ланцюга, який розташовується поруч із захисним кожухом 
під впливом навантаження F в інтервалі 400> F <800 Н. Таким елементом є 
навантаженні F розкривається і відділяється від захисного кожуха. Розкрит
 
 
 

  

Відповідно до стандарту UNI EN 12965 (2012) для передач, які з'єднують трактор і сільгоспмашину, 
повинні бути передбачені засоби кріплення для блокування обертання захисного кожуха при обертанні 

 засобами кріплення є стопорні ланцюги, які з'єднують захисний кожух 
карданного валу з трактором і сільгоспмашиною через спеціальні отвори. Неправильне закріплення ланцюга 
призводить до руйнування елементів захисного кожуха, тому для усунення ймовірності р

оптимальна довжина ланцюга повинна забезпечувати поворот трактора, сільгоспмашини при роботі або 
транспортуванні, виключити можливість намотування ланцюга на захисний кожух і збільшення її натягу;

кріплення повинно розташовуватися, так щоб ланцюг перебував в радіальному положенні щодо 

забороняється використовувати ланцюг для транспортування або підтримки карданного валу.

Відповідно до стандарту UNI EN ISO 5674 стопорний ланцюг утримуючої системи повин
 радіально в площині, перпендикулярній осі карданного валу. Розрив 

повинен відбуватися в самому слабкому елементі ланцюга, який розташовується поруч із захисним кожухом 
я F в інтервалі 400> F <800 Н. Таким елементом є -

навантаженні F розкривається і відділяється від захисного кожуха. Розкритий гак підлягає обов'язковій заміні.
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Відповідно до стандарту UNI EN 12965 (2012) для передач, які з'єднують трактор і сільгоспмашину, 
повинні бути передбачені засоби кріплення для блокування обертання захисного кожуха при обертанні 

засобами кріплення є стопорні ланцюги, які з'єднують захисний кожух 
карданного валу з трактором і сільгоспмашиною через спеціальні отвори. Неправильне закріплення ланцюга 
призводить до руйнування елементів захисного кожуха, тому для усунення ймовірності руйнування необхідно 

оптимальна довжина ланцюга повинна забезпечувати поворот трактора, сільгоспмашини при роботі або 
транспортуванні, виключити можливість намотування ланцюга на захисний кожух і збільшення її натягу; 

в радіальному положенні щодо 

забороняється використовувати ланцюг для транспортування або підтримки карданного валу. 

системи повинен витримувати 
радіально в площині, перпендикулярній осі карданного валу. Розрив 

повинен відбуватися в самому слабкому елементі ланцюга, який розташовується поруч із захисним кожухом 
- гак S-подібний, який при 

гак підлягає обов'язковій заміні. 

 



13. ВАЛИ ВІДБОРУ ПОТ УЖНОСТІ. ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

 

Тип 
профілю Стандарт Z 

А1 

13/8" - Z6 

DIN 9611 

6 

Ø34,96/
Ø34,90 

ISO 500 Ø34,95/
Ø34,90 ASAE S203 

13/4" - Z6 - 6 Ø44,45/
Ø44,42 

Тип 
профілю Стандарт Z max / min

А1 

13/8" - Z21 

DIN 9611 

21 

Ø35,660/
Ø35,400 

ISO 500 Ø34,961/ 
Ø34,925 

ASAE S203 Ø34,961/ 
Ø34,925 

13/4" - Z20 

DIN 9611 

20 

Ø45,260/
Ø45,030 

ISO 500 Ø44,488/ 
Ø44,450 

ASAE S203 Ø45,100/ 
Ø44,580 

13/8" - Z16 DIN 5480 16 Ø35,160/ 
Ø35,000 

13/8" - Z18 DIN 5482 18 Ø35,250/ 
Ø35,000 

Тип 
профілю Стандарт 

А1 
D8x32x38 ГОСТ 3480-76 Ø38,039

Ø38,000

13. ВАЛИ ВІДБОРУ ПОТ УЖНОСТІ. ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

  

, 

 
Втулка Вал
max / min max / min

В1 Н1 А2 В2 Н2 D 
Ø29,80/ 
Ø29,60 

8,74/ 
8,71 

Ø34,850/ 
Ø34,730 

Ø28,96/ 
Ø28,86 

8,60/ 
8,53 Ø29,50

Ø29,30Ø29,80/ 
Ø29,65 8,76/ 

8,69 

Ø34,870/ 
Ø34,750 

Ø29,00/ 
Ø28,90 8,64/ 

8,51 Ø29,97/ 
Ø29,72 

Ø34,874/ 
Ø34,700 

Ø27,89 
 min 

Ø29,46
Ø29,26

 

 
Ø37,82/ 
Ø37,77 

11,13/ 
11,07 

Ø44,37/
Ø44,32 

Ø36,25/ 
Ø36,00 

11,00/ 
10,95 

Ø37,3
Ø37,1

 

 

 

 
Втулка Вал
max / min max / min

В1 модуль А2 В2 D 

Ø31,900/ 
Ø31,750 1,5875 

Ø34,870/ 
Ø34,470 

Ø31,1    
min 

Ø29,30/ 
Ø29,40 

Ø34,874/ 
Ø34,849 

Ø31,10/ 
Ø30,85 

Ø29,30/ 
Ø29,50 

Ø31,877/ 
Ø31,750 

Ø30,68 
min 

Ø29,46/ 
Ø29,26 

 
Ø40,280/ 
Ø40,130 

2,1167 

Ø44,530/ 
Ø44,130 

Ø39,21 
min 

Ø37,34/ 
Ø37,22 

Ø40,350/ 
Ø40,200 

Ø44,425/ 
Ø44,400 

Ø39,21/ 
Ø38,96 

Ø37,35/ 
Ø37,15 

Ø40,361/ 
Ø40,234 

Ø44,425/ 
Ø44,399 

Ø38,96 
min 

Ø37,34/ 
Ø37,13 

 
Ø31,160/ 
Ø31,000 

2,0 Ø34,660/ 
Ø34,500 

30,6min Ø29,30/ 
Ø29,40 1,75 30,5min 

 

 

 
Втулка Вал
max / min max / min

 В1 Н1 А2 В2 Н2 D
Ø38,039/

000 
Ø32,16/
Ø32,00 

6,058/ 
6,010 

Ø37,920/
Ø37,881 

Ø31,5/ 
Ø31,3 

5,91/ 
5,82 

Ø33,1/ 
Ø32,9
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Вал 
max / min 

 L1 L2 L3 R 

Ø29,50/ 
Ø29,30 

38,8/
37,2 76min 

7 6,95/
6,45 

7/6 7,05/
6,55 

Ø29,46/ 
Ø29,26 

38,9/
37,3 76,2min 7,9/

6,3 
7,11/
6,61 

Ø37,3/ 
Ø37,1 38 76min 8,7 8,3 

Вал 
max / min 

L1 L2 L3 R 
 

26,3/
24,7 64min 

5 7,15/ 
6,65 

 6/5 7,05/ 
6,55 

 26,2/
24,6 63,5min 5,6/4 7,11/ 

6,61 

 
38,8/
37,2 89min 

8 8,65/ 
8,15  7/6 

 38,9/
37,3 88,9min 8,4/ 

6,8 
8,63/ 
8,13 

 26,3/
24,7 64min 5 7,15/ 

6,65 

Вал 
max / min 

D L1 L2 L3 R 
Ø33,1/ 
Ø32,9 40 78min 7 7,35/ 

7,25 



14. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КАРДАННИХ ВАЛІВ 

 

 

Карданн і вали 

 Карданні вали призначені для передачі крутного моменту від валу відбору потужності (ВВП) трактора 
до валу прийому потужності (ВПП) сільськогосподарської машини з частотою обертання 540 хв
 Карданні вали з універсальними шарнірами забезпечують передачу номінального крутного моменту 
при робочих кутах не більше 22 °. Кут нахилу вилок універсального шарніра в стані с
кожуха) не більше 90°. Рекомендується робота з невеликими і рівними кутами нахилу кінцевих вилок, щоб 
уникнути зайвих вібрацій і навантажень, що скорочують ресурс роботи елементів карданного валу. 
Перевищення допустимих значень кута ве
вимкненим ВВП допускається кут нахилу до 45 °.
 Карданні вали з ширококутними шарнірами забезпечують передачу номінального крутного моменту при 
робочих кутах не більше 25 °. При повороті тракто
 Для карданних валів з одним ширококутним шарніром, точка зчіпки трактора і сільськогосподарської 
машини повинна бути одночасно центром обертання широко
перевищувати робочі кути універсального шарніра при тривалій роботі, 
1000 хв-1, щоб уникнути нерівномірності руху.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Запобіж ні муфти  

Обгінні муф ти   
 

 Обгінна сільськогосподарська муфта призначені для захисту трактора, а також приводних валів від 
залишкової кінетичної енергії великої маси обертових частин, що виникає під час, коли трактор зупиняється 
або різко уповільнює хід. Обгінна муфта передає крутни
правим і лівим напрямком обертання. Обгінна муфта не захищає від перевантаження. Найпоширеніші муфти, 
це муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється з боку сільськогосподарської машини. У тому випадку,

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  

 
1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

Карданні вали призначені для передачі крутного моменту від валу відбору потужності (ВВП) трактора 
) сільськогосподарської машини з частотою обертання 540 хв

Карданні вали з універсальними шарнірами забезпечують передачу номінального крутного моменту 
при робочих кутах не більше 22 °. Кут нахилу вилок універсального шарніра в стані с

°. Рекомендується робота з невеликими і рівними кутами нахилу кінцевих вилок, щоб 
уникнути зайвих вібрацій і навантажень, що скорочують ресурс роботи елементів карданного валу. 
Перевищення допустимих значень кута веде до передчасного зносу і пошкоджень. При повороті трактора з 
вимкненим ВВП допускається кут нахилу до 45 °. 

Карданні вали з ширококутними шарнірами забезпечують передачу номінального крутного моменту при 
робочих кутах не більше 25 °. При повороті трактора з вимкненим ВВП допускається кут нахилу до 70 °.

Для карданних валів з одним ширококутним шарніром, точка зчіпки трактора і сільськогосподарської 
машини повинна бути одночасно центром обертання ширококутного шарніра. Рекомендується не 

чі кути універсального шарніра при тривалій роботі, які дорівнюють
, щоб уникнути нерівномірності руху. 

Обгінна сільськогосподарська муфта призначені для захисту трактора, а також приводних валів від 
залишкової кінетичної енергії великої маси обертових частин, що виникає під час, коли трактор зупиняється 
або різко уповільнює хід. Обгінна муфта передає крутний момент тільки в одному напрямку. Існують муфти з 
правим і лівим напрямком обертання. Обгінна муфта не захищає від перевантаження. Найпоширеніші муфти, 
це муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється з боку сільськогосподарської машини. У тому випадку,

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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Карданні вали призначені для передачі крутного моменту від валу відбору потужності (ВВП) трактора 
) сільськогосподарської машини з частотою обертання 540 хв-1 і 1000 хв-1. 

Карданні вали з універсальними шарнірами забезпечують передачу номінального крутного моменту 
при робочих кутах не більше 22 °. Кут нахилу вилок універсального шарніра в стані спокою (без захисного 

°. Рекомендується робота з невеликими і рівними кутами нахилу кінцевих вилок, щоб 
уникнути зайвих вібрацій і навантажень, що скорочують ресурс роботи елементів карданного валу. 

де до передчасного зносу і пошкоджень. При повороті трактора з 

Карданні вали з ширококутними шарнірами забезпечують передачу номінального крутного моменту при 
ра з вимкненим ВВП допускається кут нахилу до 70 °. 

Для карданних валів з одним ширококутним шарніром, точка зчіпки трактора і сільськогосподарської 
ного шарніра. Рекомендується не 

які дорівнюють 16° при 540 хв-1  і 9° при 

Обгінна сільськогосподарська муфта призначені для захисту трактора, а також приводних валів від 
залишкової кінетичної енергії великої маси обертових частин, що виникає під час, коли трактор зупиняється 

й момент тільки в одному напрямку. Існують муфти з 
правим і лівим напрямком обертання. Обгінна муфта не захищає від перевантаження. Найпоширеніші муфти, 
це муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється з боку сільськогосподарської машини. У тому випадку, 



14. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КАРДАННИХ ВАЛІВ 

 

 

якщо на валу встановлюється ще одна запобіжна муфта іншого типу, обг
трактора. 
Область з астос ування: косарки ротаційні, обприскувачі, сівалки.
 
Радіально-шт ифто ві муфти   
 

 Радіально-штифтова муфта використовується для 
пошкоджень, що виникають внаслідок перевантаження сільськогосподарської машини під час роботи, 
наприклад, заклинювання робочих органів. Передача крутного моменту відбувається за допомогою пружних 
кулачків. У разі виникнення звуку при спрацьовуванні муфти, який є знаком виникнення перевантаження, 
необхідно зупинити техніку з метою уникнення можливих зносу і руйнування.
Область застосу вання: навантажувачі, підбирачі, роторні граблі
транспортерів і подають елементів). 
 
Муфти з і зрізним болто м 
 

 Запобіжна муфта зі зрізним болтом обмежує надмірний крутний момент, що виникає при 
перевантаженні сільськогосподарської машини. Крутний момент передається за допомогою болта, який 
зрізається при перевищенні встановленого крутного моменту і дозволяє вилці і ступиці обертатися незалежно 
один від одного. Запобіжна муфта з зрізані болтом встановлюється з б
Область з астос ування: машини для внесення рідких добрив, прес
 
 Фрикційні муфт и 
 

 Фрикційна муфта передає крутний момент за допомогою пружних фрикційних накладок. Залежно від 
коефіцієнта тертя фрикційного диска і ступеня стиснення пружини визначається переданий крутний момент. 
При підборі муфти потрібно знати переданий крутний момент, так як на муфті він встановлюється заздалегідь, і 
перевищувати його не можна. Крутний момент коригується натягом
з боку сільськогосподарської машини. 
Область з астос ування: роторні косарки, прес
 
 

 Правильний вибір і своєчасна заміна мастила є важливим 
елементів карданного валу, забезпечать істотне зниження витрат на ремонт і експлуатацію. Правильний вибір 
мається на увазі вибір оптимального виду мастила, необхідного її кількості і способу подачі в вузол тертя.
 
Обслуговування карданних вал
 

 Через певні проміжки часу необхідно додавати мастило в 
того, щоб видаляти відпрацьоване мастило і можливо проникли сторонні частинки, а також для поповнення 
запасу мастила. 
 
Пров едення обс лугову вання 
 

 Змащення універсальних і ширококутних шарнірів, кілець підшипника захисного кожуха проводиться 
через прес-маслянки, які перед змащенням повинні бути очищені.
 При змащенні хрестовин шарнірів мастильний матеріал по каналах потрапляє в чоти
При правильному змащенні мастильний матеріал повинен 
матеріал слід закачувати поступово і плавно, уникаючи жорстких ударів тиску, щоб не пошкодити ущільнення.
Для змащення профільних труб (механізму зміни довжини) прес
відокремити дві половинки вала і зняти захисний кожух. Мастильний матеріал повинен наноситися на 
незабруднені поверхні. Якщо мастило забруднен
середовища, або металевими частинками, що утворюють
основною причиною пошкодження елементів карданних валів. Деталі, 
характеризуються більш високою початковою швид
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якщо на валу встановлюється ще одна запобіжна муфта іншого типу, обгінна муфта встановлюється з боку 

косарки ротаційні, обприскувачі, сівалки. 

штифтова муфта використовується для захисту сільгосптехніки, а також приводних валів від 
пошкоджень, що виникають внаслідок перевантаження сільськогосподарської машини під час роботи, 
наприклад, заклинювання робочих органів. Передача крутного моменту відбувається за допомогою пружних 

в. У разі виникнення звуку при спрацьовуванні муфти, який є знаком виникнення перевантаження, 
необхідно зупинити техніку з метою уникнення можливих зносу і руйнування. 

навантажувачі, підбирачі, роторні граблі-ворушилки, зернові жатки (захист 

Запобіжна муфта зі зрізним болтом обмежує надмірний крутний момент, що виникає при 
сільськогосподарської машини. Крутний момент передається за допомогою болта, який 

зрізається при перевищенні встановленого крутного моменту і дозволяє вилці і ступиці обертатися незалежно 
один від одного. Запобіжна муфта з зрізані болтом встановлюється з боку сільськогосподарської машини.

машини для внесення рідких добрив, прес-підбирачі, кормороздавачі.

Фрикційна муфта передає крутний момент за допомогою пружних фрикційних накладок. Залежно від 
фрикційного диска і ступеня стиснення пружини визначається переданий крутний момент. 

При підборі муфти потрібно знати переданий крутний момент, так як на муфті він встановлюється заздалегідь, і 
перевищувати його не можна. Крутний момент коригується натягом пружини. Фрикційна муфта встановлюється 

 
роторні косарки, прес-підбирачі, ґрунтові фрези і техніка, що працює з ґрунтом.

2. ЗМАЩЕННЯ 
 

Правильний вибір і своєчасна заміна мастила є важливим фактором довгої і безперебійної роботи 
елементів карданного валу, забезпечать істотне зниження витрат на ремонт і експлуатацію. Правильний вибір 

на увазі вибір оптимального виду мастила, необхідного її кількості і способу подачі в вузол тертя.

х вал ів 

Через певні проміжки часу необхідно додавати мастило в частини карданного валу
того, щоб видаляти відпрацьоване мастило і можливо проникли сторонні частинки, а також для поповнення 

 

Змащення універсальних і ширококутних шарнірів, кілець підшипника захисного кожуха проводиться 
маслянки, які перед змащенням повинні бути очищені. 

хрестовин шарнірів мастильний матеріал по каналах потрапляє в чоти
мастильний матеріал повинен з'явитися на ущільненнях підшипників. 

матеріал слід закачувати поступово і плавно, уникаючи жорстких ударів тиску, щоб не пошкодити ущільнення.
(механізму зміни довжини) прес-маслянки не передбачені, тому необхідно 

відокремити дві половинки вала і зняти захисний кожух. Мастильний матеріал повинен наноситися на 
незабруднені поверхні. Якщо мастило забруднено сторонніми частинками, які проникаю
середовища, або металевими частинками, що утворюються в результаті зносу деталей, знос може стати 
основною причиною пошкодження елементів карданних валів. Деталі, які змащені
характеризуються більш високою початковою швидкістю зносу. 
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муфта встановлюється з боку 

захисту сільгосптехніки, а також приводних валів від 
пошкоджень, що виникають внаслідок перевантаження сільськогосподарської машини під час роботи, 
наприклад, заклинювання робочих органів. Передача крутного моменту відбувається за допомогою пружних 

в. У разі виникнення звуку при спрацьовуванні муфти, який є знаком виникнення перевантаження, 

ворушилки, зернові жатки (захист 

Запобіжна муфта зі зрізним болтом обмежує надмірний крутний момент, що виникає при 
сільськогосподарської машини. Крутний момент передається за допомогою болта, який 

зрізається при перевищенні встановленого крутного моменту і дозволяє вилці і ступиці обертатися незалежно 
оку сільськогосподарської машини. 

підбирачі, кормороздавачі. 

Фрикційна муфта передає крутний момент за допомогою пружних фрикційних накладок. Залежно від 
фрикційного диска і ступеня стиснення пружини визначається переданий крутний момент. 

При підборі муфти потрібно знати переданий крутний момент, так як на муфті він встановлюється заздалегідь, і 
пружини. Фрикційна муфта встановлюється 

фрези і техніка, що працює з ґрунтом. 

фактором довгої і безперебійної роботи 
елементів карданного валу, забезпечать істотне зниження витрат на ремонт і експлуатацію. Правильний вибір 

на увазі вибір оптимального виду мастила, необхідного її кількості і способу подачі в вузол тертя. 

карданного валу, що труться, для 
того, щоб видаляти відпрацьоване мастило і можливо проникли сторонні частинки, а також для поповнення 

Змащення універсальних і ширококутних шарнірів, кілець підшипника захисного кожуха проводиться 

хрестовин шарнірів мастильний матеріал по каналах потрапляє в чотири підшипника. 
на ущільненнях підшипників. Мастильний 

матеріал слід закачувати поступово і плавно, уникаючи жорстких ударів тиску, щоб не пошкодити ущільнення. 
маслянки не передбачені, тому необхідно 

відокремити дві половинки вала і зняти захисний кожух. Мастильний матеріал повинен наноситися на 
проникають з навколишнього 

в результаті зносу деталей, знос може стати 
ені забрудненим мастилом, 



14. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КАРДАННИХ ВАЛІВ 

 

 

 

 Застосуван ня мастил  
 

Хрест овина: 
 

Мастило №158 - літієво-калієва мастило на основі в'язкого авіаційного масла МС
 Мастило застосовується для змащування голчастих підшипників карданних шарнірів нерівних кутових 
швидкостей. Має хорошу антиокисну і механічну стабільніст
характеристиками і рекомендована для застосування у вузлах тертя з підвищеними навантаженнями
і невеликими швидкостями тертя.  
 
 Муфти,  профільні труби , кільце підшипника захисного к ожуха, фіксатор  кінцевої вилки
 

 Мастило Літол-24 - універсальне літієве мастило на основі індустріального мінерального масла                     
(клас NLGI 2 по DIN 51818). 
 Літієві мастила називають «універсальними», оскільки 
важливі властивості мастильних матеріалів: температурні характеристики і стійкість натрієво
мастила з водостійкістю кальцієвого. 
 
Інтервал и змащування 
(в годинах) 
 

 
3. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ

 

Несправності 
 

вилки пошкодження зовнішньої 
поверхні вушок вилки 

 

 

 
 

деформація (розходження) вушок вилки
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калієва мастило на основі в'язкого авіаційного масла МС-20.
Мастило застосовується для змащування голчастих підшипників карданних шарнірів нерівних кутових 

антиокисну і механічну стабільність, відрізняється підвищеними протизношувальними 
характеристиками і рекомендована для застосування у вузлах тертя з підвищеними навантаженнями

це підшипника захисного к ожуха, фіксатор  кінцевої вилки

універсальне літієве мастило на основі індустріального мінерального масла                     

Літієві мастила називають «універсальними», оскільки вони, як правило, поєднують в собі найбільш 
важливі властивості мастильних матеріалів: температурні характеристики і стійкість натрієво

 

 

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ 

Можливі причини Метод 
 перевищення максимально 

допустимих робочих кутів 
 зменшити робочий кут

деформація (розходження) вушок вилки  перевищення максимально 
допустимого крутного 
моменту 

 

 уникати перевантажень і 
включення ВВП під 
навантаженням

 перевірити роботу запобіжної 
муфти обмеження крутного 
моменту
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20. 
Мастило застосовується для змащування голчастих підшипників карданних шарнірів нерівних кутових 

, відрізняється підвищеними протизношувальними 
характеристиками і рекомендована для застосування у вузлах тертя з підвищеними навантаженнями                 

це підшипника захисного к ожуха, фіксатор  кінцевої вилки: 

універсальне літієве мастило на основі індустріального мінерального масла                     

вони, як правило, поєднують в собі найбільш 
важливі властивості мастильних матеріалів: температурні характеристики і стійкість натрієвого мильного 

 

Метод усунення 
зменшити робочий кут 

уникати перевантажень і 
включення ВВП під 
навантаженням; 
перевірити роботу запобіжної 
муфти обмеження крутного 
моменту 



14. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КАРДАННИХ ВАЛІВ 

 

 

 

поломка цапфи хрестовини 
 
 

 

 

прискорений знос цапфи хрестовини
 
 

 

 

розкриття з'єднання профільних труб

 

 

деформація профільних труб 
 

 

 
 

прискорений знос профільних труб
 

 
 
 

прискорений знос кільця підшипника
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 перевищення максимально 
допустимого крутного 
моменту 

 
 
 
 
 
 
 

 

 уникати перевантажень і 
включення ВВП під 
навантаженням;

 перевірити роботу запобіжної 
муфти обмеження крутного 
моменту
 

прискорений знос цапфи хрестовини  перевищення максимально 
допустимого крутного 
моменту і робочих кутів; 

 високі статичні або ударні 
навантаження; 

 потрапляння сторонніх 
часток в підшипник під час 
роботи; 

 недостатня кількість 
мастила 
 

 уникати перевантажень і 
перевищення максимальних 
робочих кутів; 

 замінити торцеві ущільнення 
підшипників;

 дотримуватися інтервали 
змащення хрестовин

з'єднання профільних труб 

 

 перевищення максимально 
допустимої довжини; 

 неправильно підібрана 
довжина карданного валу 

 встановити більш довгий вал з 
перекриттям труб в робочому 
положенні вала не менше 
половини їх довжини

 
 
 
 

 перевищення максимально 
допустимого крутного 
моменту; 

 неправильно підібраний 
типорозмір карданного 
валу 

 перевірити роботу запобіжної 
муфти обмеження крутного 
моменту;

 уникати перевантажень і 
включення ВВП під 
навантаженням;

 переконатися, що немає торканн
карданного валу з елементами 
сільгоспмашини або техніки під 
час руху

прискорений знос профільних труб  недостатня кількість 
мастила; 

 забрудненість мастила; 
 недостатнє перекриття 

профільних труб 

 дотримуватися інтервали 
змащення; 

 встановити більш 
перекриттям труб в робочому 
положенні вала не менше 
половини їх довжини
 

прискорений знос кільця підшипника 

 недостатня кількість 
мастила; 

 перевищення осьового 
зусилля на кільце 
підшипника 

 дотримуватися інтервали 
змащення; 

 відрегулювати довжину ланцюга;
 закріпити ланцюг в радіальному 

положенні щодо передачі
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уникати перевантажень і 
включення ВВП під 
навантаженням; 
перевірити роботу запобіжної 
муфти обмеження крутного 
моменту 

уникати перевантажень і 
перевищення максимальних 
робочих кутів;  
замінити торцеві ущільнення 
підшипників; 
дотримуватися інтервали 
змащення хрестовин 

встановити більш довгий вал з 
перекриттям труб в робочому 
положенні вала не менше 
половини їх довжини 

перевірити роботу запобіжної 
муфти обмеження крутного 
моменту; 
уникати перевантажень і 
включення ВВП під 
навантаженням; 
переконатися, що немає торкання 
карданного валу з елементами 
сільгоспмашини або техніки під 
час руху 
дотримуватися інтервали 
змащення;  
встановити більш довгий вал з 
перекриттям труб в робочому 
положенні вала не менше 
половини їх довжини 

дотримуватися інтервали 
змащення;  
відрегулювати довжину ланцюга; 
закріпити ланцюг в радіальному 
положенні щодо передачі 



15. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИСКОВ
 

 

 Дискові фрикційні муфти сільськогосподарських машин призначені для обмеження переданого крутного 
моменту, в разі перевантаження, від валу відбору потужності трактора до робочої машині, і встановлюється з 
боку робочої машини. Працюють на оборотах 54

 Під час включення, муфта передає крутний момент відносного прослизання фрикційних дисків, тому 
вона використовується як для обмеження можливих перевантажень (крутного моменту) при роботі, так і для 
обмеження піків крутного моменту, що виникають при запуску сі
маховиками або роторами, і мають в зв'язку з цим значну інерцію

 

 1. На машинах з великою інерцією фрикційні муфти зазвичай встановлюються в поєднанні з обгінної 
муфтою, яка усуває негативні піки крутного моменту при зупинці.

 2. Фрикційні муфти можуть нагріватися до високих температур. Щоб уникнути ризиків загоряння, 
необхідно виключити потрапляння горючих матеріалів в зону, прилеглу до фрикційної муфти, і уникати 
тривалих пробуксовок. 

 3. Фрикційні муфти використовуються для обмеження в разі перевантаження переданого крутного 
моменту, який не повинен перевищувати значення тарування, встановлені виробником робочої машини. У разі, 
якщо значення тарування муфти перевищує встановлене значення робочої 
регулювання муфти під потрібне (див.п.4). При цьому, після регулювання користувач бере всю відповідальність 
за подальшу функціональність фрикційної муфти на себе.

3. 

Технічні характеристики і габаритні розміри фрикційних муфт наведено в таблиці.

Є 2 типа фрикційних муфт (рис.1) під різний тарований крутний момент (див. таблицю).

 Всі моделі фрикційних муфт оснащені втулкою і ведучим диском, які пройшли термічну обробку, що 
знижує ризик корозії із злипанням фрикційних дисків. Виконання вузла фіксації в хвостовій (шліцьовій) частини 
втулки може бути двох видів: з одним або двома болтами.

№ 
п/п 

Тарований крутний 
момент, Н·м 

Тип 
муфт

1 900 
1 

2 1200 

3 1500 

1, 2
4 2000 

 
Примітка:  фактичні розміри А, В, С, D можуть відрізнятися від табличних.
 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИСКОВИХ ФРИКЦІЙНИХ

  

1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

муфти сільськогосподарських машин призначені для обмеження переданого крутного 
моменту, в разі перевантаження, від валу відбору потужності трактора до робочої машині, і встановлюється з 
боку робочої машини. Працюють на оборотах 540 хв-1 та 1000 хв-1. 

час включення, муфта передає крутний момент відносного прослизання фрикційних дисків, тому 
вона використовується як для обмеження можливих перевантажень (крутного моменту) при роботі, так і для 
обмеження піків крутного моменту, що виникають при запуску сільськогосподарських машин, обладнаних 

зв'язку з цим значну інерцію 

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

На машинах з великою інерцією фрикційні муфти зазвичай встановлюються в поєднанні з обгінної 
крутного моменту при зупинці. 

Фрикційні муфти можуть нагріватися до високих температур. Щоб уникнути ризиків загоряння, 
необхідно виключити потрапляння горючих матеріалів в зону, прилеглу до фрикційної муфти, і уникати 

ні муфти використовуються для обмеження в разі перевантаження переданого крутного 
моменту, який не повинен перевищувати значення тарування, встановлені виробником робочої машини. У разі, 
якщо значення тарування муфти перевищує встановлене значення робочої машини, то необхідно провести 
регулювання муфти під потрібне (див.п.4). При цьому, після регулювання користувач бере всю відповідальність 
за подальшу функціональність фрикційної муфти на себе. 

 

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

розміри фрикційних муфт наведено в таблиці. 

.1) під різний тарований крутний момент (див. таблицю).

Всі моделі фрикційних муфт оснащені втулкою і ведучим диском, які пройшли термічну обробку, що 
фрикційних дисків. Виконання вузла фіксації в хвостовій (шліцьовій) частини 

втулки може бути двох видів: з одним або двома болтами. 

Тип 
муфти 

Тип профілю 
отвору втулки А, мм В, мм

 

 

13/8" - Z6; 
13/8" - Z21; 
D8x32x38 

136,5 
155

155 

1, 2 

 

13/8" - Z6; 
13/8" - Z21; 
13/4" - Z6; 
13/4" - Z20; 
D8x32x38 

179 29 

фактичні розміри А, В, С, D можуть відрізнятися від табличних. 
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муфти сільськогосподарських машин призначені для обмеження переданого крутного 
моменту, в разі перевантаження, від валу відбору потужності трактора до робочої машині, і встановлюється з 

час включення, муфта передає крутний момент відносного прослизання фрикційних дисків, тому 
вона використовується як для обмеження можливих перевантажень (крутного моменту) при роботі, так і для 

льськогосподарських машин, обладнаних 

На машинах з великою інерцією фрикційні муфти зазвичай встановлюються в поєднанні з обгінної 

Фрикційні муфти можуть нагріватися до високих температур. Щоб уникнути ризиків загоряння, 
необхідно виключити потрапляння горючих матеріалів в зону, прилеглу до фрикційної муфти, і уникати 

ні муфти використовуються для обмеження в разі перевантаження переданого крутного 
моменту, який не повинен перевищувати значення тарування, встановлені виробником робочої машини. У разі, 

машини, то необхідно провести 
регулювання муфти під потрібне (див.п.4). При цьому, після регулювання користувач бере всю відповідальність 

.1) під різний тарований крутний момент (див. таблицю). 

Всі моделі фрикційних муфт оснащені втулкою і ведучим диском, які пройшли термічну обробку, що 
фрикційних дисків. Виконання вузла фіксації в хвостовій (шліцьовій) частини 

В, мм С, мм D, мм 

155 
Ø160 

- 
Ø180 

 

Ø180 

38 
Ø200 



15. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИСКОВ

ТИП 1  

Дискові фрикційні муфти мають регульоване тарування, тобто, дозволяють підлаштувати момент
прослизання під прикладні вимоги, змінюючи тиск (стиснення) гвинтових пружин.

Тарування дискових фрикційних муфт приблизно в 2 
момент. 

Для компенсації природного зносу фрикційних дисків і збереження вихідних значень тарування, тиск
пружини необхідно відновлювати, тобто проводити операцію тарування. Операцію тарування необхідно
проводити на спеціалізованих підприємствах або налаштовувати самостійно, безпосередньо під роботу
машини, не перевищуючи значення тарування встановлені виробником машини.

Не рекомендується користувачам змінювати значення тарування, встановлені виробником машини, 
щоб уникнути можливих пошкоджень робочої машини, карданного валу і трактора.

Регулювання дискової фрикційної муфти під необхідне значення тарування здійснюється шляхом зміни
зусилля стиснення гвинтових пружин (висоти H) за допомогою гайок (див. 
пружини після регулювання повинна бути в межах ± 0,5 мм.

Для перевірки правильної роботи фрикційної муфти, необхідно запустити вал відбору потужності на
мінімальних обертах, щоб муфта пробуксувала 2
диски. Якщо пробуксовки не відбувається, необхідно провести повторне регулювання. При перезатягуванні
пружин, робота фрикційної муфти може бути порушена.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИСКОВИХ ФРИКЦІЙНИХ

Т

Рис.1 

4. РЕГУЛЮВАННЯ

Дискові фрикційні муфти мають регульоване тарування, тобто, дозволяють підлаштувати момент
прослизання під прикладні вимоги, змінюючи тиск (стиснення) гвинтових пружин. 

Тарування дискових фрикційних муфт приблизно в 2 рази перевищує середній робочий крутний 

Для компенсації природного зносу фрикційних дисків і збереження вихідних значень тарування, тиск
пружини необхідно відновлювати, тобто проводити операцію тарування. Операцію тарування необхідно

спеціалізованих підприємствах або налаштовувати самостійно, безпосередньо під роботу
машини, не перевищуючи значення тарування встановлені виробником машини. 

Не рекомендується користувачам змінювати значення тарування, встановлені виробником машини, 
никнути можливих пошкоджень робочої машини, карданного валу і трактора. 

Регулювання дискової фрикційної муфти під необхідне значення тарування здійснюється шляхом зміни
зусилля стиснення гвинтових пружин (висоти H) за допомогою гайок (див. рис.2). Різниця
пружини після регулювання повинна бути в межах ± 0,5 мм. 

Для перевірки правильної роботи фрикційної муфти, необхідно запустити вал відбору потужності на
мінімальних обертах, щоб муфта пробуксувала 2-3 секунди. Тривала пробуксовка може пош
диски. Якщо пробуксовки не відбувається, необхідно провести повторне регулювання. При перезатягуванні
пружин, робота фрикційної муфти може бути порушена. 

Рис.2
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ТИП 2 

Дискові фрикційні муфти мають регульоване тарування, тобто, дозволяють підлаштувати момент 

рази перевищує середній робочий крутний 

Для компенсації природного зносу фрикційних дисків і збереження вихідних значень тарування, тиск 
пружини необхідно відновлювати, тобто проводити операцію тарування. Операцію тарування необхідно 

спеціалізованих підприємствах або налаштовувати самостійно, безпосередньо під роботу 

Не рекомендується користувачам змінювати значення тарування, встановлені виробником машини, 

Регулювання дискової фрикційної муфти під необхідне значення тарування здійснюється шляхом зміни 
ис.2). Різниця висот H кожної 

Для перевірки правильної роботи фрикційної муфти, необхідно запустити вал відбору потужності на 
3 секунди. Тривала пробуксовка може пошкодити фрикційні 

диски. Якщо пробуксовки не відбувається, необхідно провести повторне регулювання. При перезатягуванні 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

 Обгінні муфти застосовуються для запобігання зворотної передачі потужності від сільгоспмашини на 

трактор при гальмуванні або зупинці вала відбору потужності (ВВП), тому що обертання передається тільки в 

одному напрямку. Тобто при зупинці ВВП ротори і маховики сільгоспмашини продовжують обертатися, що 

усуває піки крутного моменту, викликані інерцією обертання, забезпечуючи захист трактора і приводних валів. 

Обгінна муфта не захищає сільгоспмашину від перевантажень. 

Область застосування: (косарки ротаційні, обприскувачі, сівалки тощо.). 

 Існують муфти з правим (R) і лівим (L) напрямком обертання. Найпоширеніші муфти з правим 

обертанням. Під час руху муфта передає крутний момент в напрямку зворотному від обертання валу відбору 

потужності за допомогою трьох пластин. При обертанні в іншу сторону муфта просто прокручується. 
 

 
 

 
 

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 Обгінна муфта встановлюється з боку сільгоспмашини. У тому випадку, якщо на карданному валу 

встановлюється ще одна запобіжна муфта іншого типу, то обгінна муфта встановлюється з боку трактора. 

 Змазування внутрішніх елементів муфти здійснюється через прес-маслянку кожні 8 годин роботи і після 

періоду простою. Закачування необхідно здійснювати до тих пір, поки мастило не почне виходити через 

ущільнювальні кільця. Інтервал змащення підпружиненого фіксатора - 40 годин. Для змащення всіх 

компонентів муфти необхідно використовувати літієве мастило Літол-24.  
 

 

3. ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типо-
розмір 

Максимальний динамічний 
крутний момент переданий 

к/валом, Н·м 

Максимальний 
крутний момент 

переданий муфтою, 
Н·м 

Тип муфти 
Тип профілю 
отвору втулки 

1 320 

2400 під хрестовину 

 

1
3
/8" - Z6; 

1
3
/4" - Z20; 

D8x32x38 

2 450 

3 780 

4 1050 

5 1450 

6 320-2000 3800 універсальна 
13/8" - Z6; 
D8x32x38 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

 Радіально-штифтові муфти застосовуються для обмеження крутного моменту і для захисту 

передаючих і приводних механізмів від ушкоджень, що виникають внаслідок перевантаження 

сільгоспмашини під час роботи. Наприклад, заклинювання робочих органів. Передача крутного моменту 

відбувається в будь-якому напрямку обертання за допомогою пружних кулачків. Муфти на високих оборотах 

зазнають багаторазові перевантаження внаслідок повторного самовмикання. Тому, рекомендується 

застосовувати муфти для передач, що працюють на оборотах до 700 хв
-1

. 

 У разі перевищення максимального крутного моменту муфта спрацьовує і відбувається пульсуюча 

передача потужності з прослизанням. Короткочасне переривання потужності відбувається за рахунок 

переміщення пружних кулачків в корпус муфти і назад, з ударом, в початкове положення. 

Область застосування: навантажувачі, підбирачі, роторні граблі-ворушилки, зернові жатки (захист 

транспортерів і подаючих елементів) та ін. 

 

 Робоче положення      Включення муфти 

 
 

 
 

 

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 У разі появи тріска при спрацьовуванні муфти, який є звуковим сигналом про виникнення 

перевантаження, необхідно негайно зупинити техніку, щоб уникнути швидкого зносу і руйнування 

пружних кулачків. Муфта має обмежений ресурс роботи, тому, якщо не контролювати час прослизання, то 

кулачки швидко виходять з ладу і навантаження, яке передається, зменшується. Пробуксовка муфти під час 

пуску заборонена. 

 Змазування внутрішніх елементів муфти здійснюється через прес-маслянку кожні 8 годин роботи і після 

періоду простою. Закачування необхідно здійснювати до тих пір, поки мастило не почне виходити через 

ущільнювальні кільця. Інтервал змащення підпружиненого фіксатора - 40 годин. Для змащення всіх 

компонентів муфти необхідно використовувати літієве мастило Літол-24. 

 

 

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типорозмір 

Максимальний 
динамічний крутний 
момент переданий 

к/валом, Н·м 

Тарований 
крутний момент 

муфти, Н·м 
Тип муфти 

Тип профілю 
отвору втулки 

1 450 400 

під хрестовину 1
3
/8" - Z6 

2 780 800 

3 1050 
1200 

4 1450 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

 Запобіжні муфти зі зрізним болтом застосовуються для переривання надлишкового крутного 

моменту, що виникає при раптових перевантаженнях сільгоспмашини. Крутний момент передається за 

допомогою болта, який зрізується при перевищенні встановленого крутного моменту і дозволяє вилці і втулці 

обертатися незалежно один від одного. Запобіжна муфта зі зрізним болтом встановлюється з боку 

сільгоспмашини. 

Область застосування: машини для внесення рідких добрив, прес-підбирачі, кормороздавачі та ін. 

 

 

2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 Для відновлення передачі потужності необхідно зрізаний болт замінити болтом аналогічної довжини, 

діаметру і класу міцності. У стандартних муфтах використовуються сталеві термооброблені болти з вуглецевої 

сталі, класу міцності 8.8, які мають межу міцності на розрив не менше 800 Н/мм
2
. Площина зрізу болта 

обов'язково повинна проходити на циліндричній, не різьбовій частині. 

Заміна стандартного болта на болт класу міцності вище (10.9) або нижче (5.6) відповідно підвищує і 

зменшує значення тарованого крутного моменту муфти приблизно на 20%. Установка болта з різьбою на 

площині зрізу також зменшує значення тарировки приблизно на 20%. Рекомендується застосовувати болти з 

дрібним кроком різьби. 

Змазування внутрішніх елементів муфти необхідно для забезпечення їх обертання відносно один 

одного після зрізання болта. Змащення здійснюється через прес-маслянку не менше одного разу на сезон 

роботи і після періоду простою. Інтервал змащення підпружиненого фіксатора - 40 годин. Для змащення всіх 

компонентів необхідно використовувати літієве мастило Літол-24. 

 

 
 

 

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типо-
розмір 

Максимальний 
крутний момент 

переданий 
к/валом, Н·м 

Тарований 
крутний момент 

муфти, Н·м 

Рекомендований 
момент 

затягування, Н·м 
Тип муфти 

Тип профілю 
отвору втулки 

1 1700 1400 25 (M8x45) 
под крестовину 13/8" - Z6 

2 3900 3000 86 (M12x60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



19. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Виробник гарантує високу якість карданного валу та його роботу без поломок при використанні вала згідно
призначення та рекомендацій, які наведені в інструкції з е

2. Гарантія на карданний вал надає гарантійні права на термін 12 мі
підтверджуючим гарантійний термін, є накладна на відпуск товару.

3. Про недоліки у роботі та пошкодження карданного валу потрібно повідомити уповноваженого 
представника, в якого було зроблено покупку.

4. Гарантійний ремонт проводиться на протязі 14 днів від дати звер
представника з гарантійного обслугову
згоди покупця. 

5. Покупець має право на заміну валу новим, якщо кількість
перевищує три і у виробі надалі наявні недоліки, що унеможливлюють його експлуатацію згідно
призначення.

6. Гарантії не підлягають:
- пошкодження, що стались випадково, крім тих, які виникли з причини наявних у
- пошкодження, що стали результатом експлуатації, яка не відпо

та загальними правилами з експлуатації карданних валів;

7. Покупець втрачає гарантійні права у випадку:
- недотримання рекомендацій, вміщених у інструкції з обслугову
карданних валів; 

- невиконання у визначений час відповідних дій, пов'язаних із об
- при виконанні ремонтних робіт не уповноваженими особами.

8. Покупець зобов'язаний:
- перевірити відповідність та комплектність карданного валу при отриманні
- перевірити карданний вал на наявність пошкоджень
- експлуатувати карданний вал відповідно до рекомендацій, які містяться в інструкції з обслуговування, та 
загальних правил експлуатації карданних валів

- дотримуватися терміну виконання робіт, пов'язаних з 
- при виявленні пошкодження припинити експлуатацію валу та повідомити про пошкодження 

уповноваженого виробником представника
пред'явивши накладну, дану інструкцію і карданний вал для його подальшого обстеження

Способи ремонту визначає тільки уповноважений виробником представник з гарантійного 
обслуговування. 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

гарантує високу якість карданного валу та його роботу без поломок при використанні вала згідно
дацій, які наведені в інструкції з експлуатації. 

Гарантія на карданний вал надає гарантійні права на термін 12 місяців від дат
підтверджуючим гарантійний термін, є накладна на відпуск товару. 

Про недоліки у роботі та пошкодження карданного валу потрібно повідомити уповноваженого 
, в якого було зроблено покупку.

проводиться на протязі 14 днів від дати звернення до уповноваженого 
з гарантійного обслуговування. Термін може бути продовжено тільки при наявності письмо

Покупець має право на заміну валу новим, якщо кількість ремонтів за період гарантійного терміну 
перевищує три і у виробі надалі наявні недоліки, що унеможливлюють його експлуатацію згідно

пошкодження, що стались випадково, крім тих, які виникли з причини наявних у
пошкодження, що стали результатом експлуатації, яка не відповідає вимогам інструкції з обслуговування 

лами з експлуатації карданних валів; 

втрачає гарантійні права у випадку:
вміщених у інструкції з обслуговування та загальних правил з експлуатації 

у визначений час відповідних дій, пов'язаних із обслуговуванням;
виконанні ремонтних робіт не уповноваженими особами.

відповідність та комплектність карданного валу при отриманні; 
карданний вал на наявність пошкоджень; 

карданний вал відповідно до рекомендацій, які містяться в інструкції з обслуговування, та 
експлуатації карданних валів; 

терміну виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням; 
виявленні пошкодження припинити експлуатацію валу та повідомити про пошкодження 

виробником представника з гарантійного обслуговування (магазин), одночасно 
пред'явивши накладну, дану інструкцію і карданний вал для його подальшого обстеження

Способи ремонту визначає тільки уповноважений виробником представник з гарантійного 
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гарантує високу якість карданного валу та його роботу без поломок при використанні вала згідно

сяців від дати продажу. Документом, 

Про недоліки у роботі та пошкодження карданного валу потрібно повідомити уповноваженого виробником 

нення до уповноваженого виробником 
вання. Термін може бути продовжено тільки при наявності письмової 

тів за період гарантійного терміну
перевищує три і у виробі надалі наявні недоліки, що унеможливлюють його експлуатацію згідно

пошкодження, що стались випадково, крім тих, які виникли з причини наявних у виробі недоліків; 
відає вимогам інструкції з обслуговування 

вання та загальних правил з експлуатації 

слуговуванням; 

карданний вал відповідно до рекомендацій, які містяться в інструкції з обслуговування, та

виявленні пошкодження припинити експлуатацію валу та повідомити про пошкодження
(магазин), одночасно 

пред'явивши накладну, дану інструкцію і карданний вал для його подальшого обстеження. 

Способи ремонту визначає тільки уповноважений виробником представник з гарантійного 
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