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. Прrтведено описание устроІ\ст.ва и ра6отЬІ :>ле"vТентов систем !'Ч'~'ач.t'!я 
'ЮПJІивам и воедухом тракторнь1х и юмба~невЬІх .ІtИзеnе'1 тJСІа смд. Де
таnио рассмотреНЬІ днагиостированне. техвичесиое обслуживанне в ре
rутrрованне аrреrатов систеМЬІ питання и применяемое при зтои обору
доваиве. етенДЬІ и приспособ.пеиив. ОпнсанЬІ воsможнме неиспраивосТ8 
двзе.ІІЄЙ СМД. ВЬІЗВаНИЬІе .отказамв О,.ДеЛЬИЬІХ ~MeRTOB СВС'і'ЄN ПИта
ННЯ. Пpt.O-I,'t·JdBЛ>.:Ha по...ледовател.,<~ость оперсtцнй по устранени.о неис
nравпосте'1 в ІН'ИХ. 

ПублнкуеМЬІЙ матерная предназначен для сту'1'е'нтов ШІЖенерньrх фа
купьтєтов вЬІсmих учебИЬІх завецflІНА, учащихся техникумов, КО.ІUІеджей, 
8 'r&JUКe ДJІЯ СІІеЦИЗ..lВСТОВ сеJІЬСКОГО ХОЗ.ІІЙСТВ8. 

Автори щиро дякують головІ акцІонерного сІльгослпtдпр•-tємства «За
річний» Іір•tворізькоrо рамону д•нЩрОJJетров,.-ькnї O('i'lacтt А. І. H~'lfКV, 
roJIOвl иояектнвноrо сlл"rоспnІдчрнємства •РосІя• РозІвськоrо paAoRJ 
ЗапорІзькох областІ О. В. Нем1ч1. rенераJІЬиому диреаrору акцІонериого 
1()варис11Ва ~Надія? І:; обримецького району Ніровоградськоі області 
м_ Ф. Сорочаяу та Ьи:rшм за С'ПРИЯНН.ІІ у .виданнІ цІєї книги. 

Строков О. П .• Головчук А. Ф. та Інші. 
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nроnетровськ: Пороги, 1996- 1 іО с. 
ISBN 966-525-024-8 

Приведено будову І роб"ту мемеЧ'!'ІВ СНСТРМ Ж"ВЛРЧПЯ JТ8.'1ИВОN І. ПD
ІІТрЯМ трант?рних і ном~айнових дизелІв ntпy СМД. ДЄ'І'ально розrпяну
тt дlагностуван.ня, технlЧІНе обс.ІJуrGВува~1ІЯ І f!"ГV.'Іюва:•чя аг•егатt·в спс
тем живлення І застосоване ІМИ цьому обла.дначня. стенди І приладИ. 
0ПІ>~СЗ.Нl МОЖЛ'·'ВІ ·НООПРаБrЮСТl ІТ•ИЗе.n,'ІІ СМД, SИК'І''~'<а"іЗ11'\V.ОВЛРННЯЧ ОКре
МИХ Е-:tf'ментІв систем ЖИ9 ,ечня. Приведена посJІ1довнlсть операцій по 
JІІКВlдацl'і несправностей в H!fX. 

Призначено для стvдеитtв tч~ерпих факультетІв вищих навчальних 
закладів. vщ•1ч технlку • .,t:lв, коледжів, а також для ооеціалістІв сільсьно
rа господарства. 
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