


До серії 244 входять моделі: 244ATM, 
244AHT, 244AHTD, 244AHTX, 244AHTXD. Усі 
ці трактори мають безліч особливостей 
та конструктивних рішень, що значно 
полегшують роботу тракториста та роб-
лять її більш комфортною, безпечною 
та ефективною. А зовнішній вигляд цих 
тракторів порадує навіть найвибагливі-
шого знавця тракторної естетики.

Відмінності в моделях невеликі, але є.

Заради ще більшого зниження ціни, на 
DW 244ATM замість гідравлічного вста-
новлено механічне рульове управління
і КПП без зміщення вбік до крила.

На моделях з індексом «D» встановлено 
дводискове зчеплення, а в моделей з 
індексом «X» – більш широкі передні й 
задні колеса. 

24-сильні повнопривідні трактори DW серії 244 розроблені спеціально для економних, дбайливих власників, яким 
потрібна сучасна, надійна, з повною комплектацією, але доступна за ціною машина «на кожен день».

Варто зазначити, що за функціональністю, ергономічністю і зручністю експлуатації трактори DW не тільки не по-
ступаються аналогічним машинам інших, більш іменитих брендів, але і значно перевершують їх.
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Дизельний двигун JDM385
 ■ безпосереднє впорскування палива
 ■ потужність 24 к.с. (17,6 кВт)
 ■ об’єм 1532 куб.см
 ■ номінальна витрата палива ≤275 г/кВт∙год 

Економічний і надійний дизельний двигун

Тяговитий дизельний двигун (1) має високу віддачу в будь-якому режимі роботи та 
зберігає високий крутний момент у великому діапазоні обертів, зокрема й на низьких 
обертах. Легко заводиться електростартером навіть у холодну погоду.

Великий зручний паливний бак
Паливний бак місткістю 18,5 літрів розташований між капотом і рульовою стійкою, за-
хищений від бруду та атмосферних опадів (2). Різьбова кришка бака має захисний 
пристрій (тріскачку) від занадто сильного затягування (3).

Встановлено змінний паливний фільтр грубого очищення wbf1235 для очищення пали-
ва від води й механічних домішок (4). Фільтр встановлений у зручному для обслугову-
вання місці, має пробку для зливу води та відстою.

Завдяки використанню фільтра цього типу, відчутно підвищується строк служби палив-
ної апаратури трактора.

Фільтр тонкого очищення палива також встановлено в зручному для обслуговування 
місці (1).

Захисний кожух глушника
Глушник і коліно глушника закриті захисним кожухом за всією довжиною, щоб уник-
нути випадкових опіків. Вихлопна труба виведена високо, що знижує загазованість у 
зоні водійського місця (5).

Ефективний радіатор системи охолодження
Радіатор водяного охолодження – великої площі, ефективний, закритий знімною 
захисною сіткою. Для забезпечення нормальної роботи системи охолодження, при 
заправленні її антифризом, на радіаторі встановлено розширювальний бачок (6).
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Ефективний і економічний силовий агрегат 
дає змогу виконувати трудомісткі роботи 
швидко й без зайвих витрат

Повітряний фільтр із високим забірником  
і прозорим корпусом циклону

Повітряний фільтр - багатоступінчастий, контактно-масляного типу: циклон, масляне 
дзеркало і 2 касети з металевою сіткою (7). Повітрозабірник піднято у зону меншої 
запиленості, на ньому встановлено  циклон, який має прозорий корпус для постій-
ного і зручного контролю ступеня його забрудненості та своєчасного очищення. 
Цей комплекс рішень забезпечує високий ступінь очищення повітря, що подовжує 
безвідмовну роботу двигуна.

Електрофакельна система підігріву повітря 
у впускному колекторі

У впускному колекторі встановлена ефективна система підігріву повітря – електро-
факельна свічка (8). Підігрів здійснюється внаслідок згоряння палива. Такий підігрів 
значно полегшує запуск двигуна в холодну погоду, не перевантажуючи АКБ.

Магістраль повернення палива від форсунок
Надлишок палива від паливного насоса високого тиску скидається в паливний бак 
по спеціальній магістралі повернення палива (8).

Безпечний пуск
Задля уникнення непередбачених ситуацій під час запуску трактора, встановлена 
система безпечного пуску, яка виключає можливість запуску двигуна без вижатої 
педалі зчеплення.
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Гідрооб’ємне рульове управління (ГОРУ) забезпечує 
легкість і точність керування

Гідрооб’ємне рульове управління (ГОРУ) забезпечує надзвичайну легкість і точність 
керування трактором на всіх швидкостях та у всіх режимах роботи (9). Завдяки бага-
тократному зниженню зусиль на кермі, маневрування стає значно легшим, що дає 
змогу керувати трактором однією рукою, а іншою в цей час перемикати передачі 
або маніпулювати важелями гідронавісної системи.

На тракторі моделі DW 244ATM для здешевлення конструкції замість гідравлічного вста-
новлено механічне рульове управління.

Захищений силовий циліндр ГОРУ
Силовий гідроциліндр ГОРУ розташовується між опорою переднього моста та самим 
мостом, які захищають його від пошкоджень. Штоки гідроциліндра закриті металеви-
ми чохлами для захисту від ударів рослин (10). 

Кульові кермові наконечники мають гумові пильовики та шприц-маслянку для періо-
дичного змащування деталей шарнірів. Це збільшує надійність роботи й строк служби 
рульового управління (11).

Незалежне гідроживлення рульового управління
Окремий насос та масляний бак ГОРУ (6) зумовлюють чітку безперебійну робо-
ту рульового управління за будь-яких умов. Наприклад, гарантовано виключається 
можливість «масляного голодування» гідронасоса рульового управління у випадку 
маневрування під час підйому навісного обладнання за допомогою передньої або 
задньої навісної системи (12). 

Також наявність окремого баку подовжує строк служби ГОРУ, не допускаючи за-
бруднення високоточних деталей гідравліки механічними домішками від навісного 
обладнання.

Передній міст портального типу
Передній ведучий міст має портальну конструкцію з високими бічними редукторами 
(13). Привідний вал переднього моста захищений кожухом за всією довжиною.

12



Високий кліренс та агротехнічний просвіт

Трактор має високий кліренс 300 мм та агротехнічний просвіт 350 мм – його можна 
використовувати для обробки ґрунту й посівів у широкому спектрі без ризику пошко-
дити стебла рослин. Також це збільшує прохідність трактора (14).

Шини з протектором «ялинка»
Встановлено шини стандартного профілю із шевронним протектором («ялинка»): 
задні 9.50-24, передні 6.50-16. На моделях DW 244AHTX та DW 244AHTXD встановлені 
більш широкі передні й задні колеса: 7.50-16 та 11.2-24 відповідно (15). Завдяки цьому 
значно знижується ймовірність пробуксовування навіть на пухких і вологих ґрунтах, а 
отже, економиться паливо й підвищується ефективність роботи. Якщо пробуксову-
вання все-таки виникає, необхідно підключити передній ведучий міст, а в складних 
випадках – увімкнути блокування заднього диференціала. Це дасть змогу продовжи-
ти рух навіть у дуже важкій ситуації.

Передні та задні навісні вантажі
Раціональний розподіл ваги між переднім і заднім ведучими мостами забезпечує 
стабільно високе тягове зусилля – 6,3 кН. Передні (4х12 кг) (17) і задні (2х22 кг) (16) 
додаткові вантажі мають зручне кріплення, їх можна швидко демонтувати або вста-
новити назад. Це дає змогу оптимізувати балансування трактора так, щоби передні 
керовані колеса не відривалися від землі навіть під час агрегатування з важким 
навісним обладнанням, наприклад, з розкидачем мінеральних добрив. На перед-
ньому бампері є міцна передня причіпна цапфа, яку можна використовувати при 
буксируванні трактора або для інших цілей (17).

Регульовані передня та задня колії
Передня колія трактора має два значення – 1220 та 1420 мм, внаслідок можли-
вості встановлення коліс опуклою або увігнутою стороною диска (13) (19). Задня 
колія може змінюватися в діапазоні від 1120 до 1450 мм. Це забезпечується завдяки 
розбірному диску колеса, що має зміщені кріплення ободу до диска, можливості 
переміщення маточини по осі та встановлення увігнутою або опуклою стороною. 
Завдяки можливості комбінацій взаємного розташування диска з ободом та зміщен-
ня маточини вздовж осі, можна отримати різні значення колії. 
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Зручне й безпечне робоче місце водія. 
Великий простір, безперешкодна посадка і висадка. 
Зручне сидіння. 

Зручне й безпечне робоче місце водія 
Безперешкодна посадка і висадка з обох боків. На крилах зручні ручки; також як 
поручень можна використовувати міцний кронштейн кріплення дзеркала зворотного 
виду (20). 

З лівого боку трактора встановлена додаткова підніжка сучасної конструкції з гребін-
частими перемичками (21). 

Регульоване сидіння на амортизаторах
Трактор оснащений комфортним регульованим сидінням на амортизаторах, завдяки 
якому зменшується стомлюваність водія (20) (22) (24). 

Сидіння забезпечене ременем безпеки (23).

Відстань між сидінням і панеллю приладів регулюється й дає змогу без проблем 
розміститися навіть людині великої комплекції. Ліворуч і праворуч від сидіння також 
достатньо вільного місця (20) (25). 

Крім того, регулюється висота і ступінь жорсткості амортизатора сидіння (24).

Великі дзеркала заднього виду
Дзеркала заднього виду: великі, прямокутні, забезпечують відмінний огляд і безпеку д 
час руху дорогами загального користування (20) (25).
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Відмінна ергономіка органів керування й контролю

Відмінна ергономіка органів керування й контролю. Усі важелі, педалі та перемикачі 
трактора розташовані в зручних і доступних місцях – керувати трактором неважко й 
нескладно (25).

Важіль перемикання коробки передач і важіль перемикання діапазонів розташовані 
праворуч від сидіння водія: біля правого крила – це збільшує простір робочого місця 
оператора й робить посадку і висадку з трактора зручнішими (крім моделі 244ATM). 
Механізм перемикання закритий суцільною кришкою (25).

Важіль керування обертами двигуна «ручний газ» розміщений на задньому крилі пра-
воруч від сидіння водія, безпосередньо в зоні доступності – це дуже зручно. 

Усі педалі керування перфоровані, раціональної форми й розмірів, оснащені бур-
тиками й мають рельєфну поверхню, щоб із них не зісковзували ноги в мокрому взутті 
(26). Педаль подачі палива («газ») винесена вперед на один рівень із педалями гальма – 
достатньо місця для комфортного керування навіть у громіздкому взутті. Педаль зче-
плення блокує випадкове перемикання важеля основної КПП.

Гідрооб’ємне рульове управління (ГОРУ) трактора забезпечує незвичайну легкість і 
точність керування (крім моделі 244ATM). Маневреність трактора досить висока. Для 
зручності й підвищення швидкості обертання рульового колеса, на ньому розташова-
на рукоятка швидкого рулювання (27).

Інформативна комбінована панель приладів
Нова комбінована панель приладів має добру оглядовість і дає інформацію, цілком 
достатню для контролю за роботою агрегатів і для своєчасного обслуговування трак-
тора (28). 

Панель має в собі цифровий лічильник мотогодин, об’єднаний із тахометром, циф-
ровий покажчик рівня палива, стрілковий вольтметр, стрілкові індикатори температури 
двигуна й тиску масла в системі змащення двигуна.

Електричні перемикачі розташовані на панелі приладів – це виключає їхнє випадко-
ве перемикання – режими роботи передніх фар і вмикання покажчиків поворотів. 
Аварійна сигналізація вмикається окремою клавішею. Увімкнення задньої фари – 
друге положення кнопки вмикання габаритів. Кнопка звукового сигналу розташована 
на кермі.

Нижче панелі приладів, праворуч від рульової колонки, розташовані USB-роз’єм для 
заряджання гаджетів і додаткова розетка – гніздо для прикурювача: можна підключати 
будь-яке зовнішнє обладнання, наприклад, переносну лампу, вольтметр, автомобіль-
ний компресор, вентилятор, пилосос тощо.
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Великий кут відчинення капота

Капот відчиняється вперед на кут 45° – забезпечується вільний доступ до двигуна й інших 
вузлів (29).

Капот на пневматичному підіймачі, надійні замки

Капот на пневматичному підіймачі підіймається автоматично: швидко й безшумно (30). 
Замки капота надійні, виключають будь-яку можливість самовільного відчинення(31). 

Передні крила широкі, з бризковиками
Передні крила металеві, широкі, з гумовими бризковиками й жорстким кріпленням. 
Надійно захищають від бруду, що летить з-під передніх коліс (32).

Широкі задні крила з бризковиками
Задні крила закривають колеса за всією шириною, оснащені гумовими бризковика-
ми – забезпечується надійний захист трактора і водія від бруду (33) (35). Кріплення крил 
міцне, багатоточкове, з додатковими ребрами жорсткості – вібрація крил відсутня (34).

Передні й задні кріплення для реєстраційних номерів
Встановлено таблички для кріплення реєстраційних номерів на задньому крилі й на 
передньому бампері (36) (37). На лівому задньому крилі встановлений металевий 
ящик для ЗІП (36). Також до комплекту трактора входить окремий пластиковий кофр із 
набором інструментів.

Потужне зовнішнє освітлення: лінзовані фари
Трактор має потужне зовнішнє освітлення: основні фари сучасного типу з лінзованими 
автомобільними лампами (ближнє світло), окремі фари дальнього світла. Передні 
покажчики поворотів світлодіодні (38).
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Повний комплект приладів світлової та звукової сигналізації

Є повний комплект приладів світлової та звукової сигналізації для роботи в полі, на 
автодорозі або в міських умовах: передні й задні габаритні вогні, передні й задні 
покажчики поворотів, задні стоп-сигнали, аварійна сигналізація, звуковий сигнал.  
На рукавах заднього моста розташовані світловідбивачі-катафоти. 

Безщітковий електрогенератор

Трактор обладнаний безщітковим електричним генератором потужністю 350 Вт. Така 
потужність повністю забезпечує всі потреби трактора в електроенергії й дає змогу 
підключати додаткове електрообладнання (39). Привід генератора здійснюється 
окремим пасом для підвищення надійності (40).

Вимикач маси
Встановлений вимикач маси дає змогу повністю знеструмити трактор, у такий спо-
сіб подовжити строк служби АКБ внаслідок зниження струму саморозряду, а також 
виключити несанкціонований пуск двигуна під час стоянки або обслуговування (41).

Електророзетка для причепа
Трактор оснащений електричною розеткою для підключення причепа, що дає змогу 
безпечно експлуатувати трактор із причепом на дорогах загального користування як 
вдень, так і вночі (42).

 Плавкі електрозапобіжники зі світлодіодами
Блок електричних запобіжників з одноразовими плавкими вставками розташований у 
легкодоступному, але водночас захищеному від бруду й атмосферних опадів місці 
– під капотом. Кожна вставка оснащена світлодіодом, світіння якого свідчить про 
перегорілий запобіжник – немає потреби виймати й оглядати всі вставки (43).

Потужна акумуляторна батарея
Встановлена акумуляторна батарея ємністю 80 А∙год. Завдяки збільшеній ємності 
АКБ, виріс пусковий струм, у такий спосіб запуск двигуна значно покращився, 
особливо в холодну пору року (44). До того ж, як наслідок зменшення часу запуску 
двигуна, зменшилося навантаження на АКБ, збільшився її ресурс.
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Навісна система з підсиленими нижніми тягами й гідропідйомником
Задня навісна система модернізована й має посилені нижні тяги (48). Максимальна 
вантажопідйомність навісного механізму – 420 кг. Для зручності експлуатації нижні 
тяги стягнуті спіральною пружиною (45). Верхня центральна тяга й бічні розкоси мають 
плавне гвинтове регулювання довжини.

Гідропідйомний механізм має три режими роботи: опускання, підіймання, фіксація. 
Важіль керування розташований праворуч від водійського сидіння (46).

Двошвидкісний вал відбору потужності
Вал відбору потужності стандартний, 6-шліцьовий, діаметр 35 мм, має дві швидкості 
обертання: 540 об/хв або 720 об/хв (47). Напрямок обертання – правий (споглядаючи 
з торця вала).

Швидкороз’ємні гідромуфти
Встановлено дві швидкороз’ємні гідромуфти для підключення навісного обладнання 
(49). Верхня – нагнітання і злив, нижня – прямий злив у порожнину гідробака (для під-
ключення навіски з гідромотором).

Гідросистема з окремим гідронасосом та масляною ванною
Гідравлічна система навісного механізму має окремий насос та масляну ванну, це 
виключає недостатність тиску масла при одночасній роботі гідронавісного механізму 
й рульового управління трактора (50).

45

46

48

47

49

50



НА
ВІС

НА
 С

ИС
ТЕМ

А

8

Буксирувальний пристрій – швидкознімна маятникова тяга

Конструкція знімного причіпного пристрою дає змогу без обмежень використовувати 
вал відбору потужності одночасно з буксируванням обладнання (51). 

Довга маятникова причіпна тяга легко і швидко знімається і ставиться назад, може 
бути встановлена під кутом до поздовжньої осі трактора (51) (52). 

Буксирувальна цапфа жорстка, неповоротна, з вертикальним шворнем, забезпечує 
точність керування буксируваним обладнанням (51). 

Можливі два варіанти встановлення буксирної тяги: цапфою вниз або цапфою вгору 
– дають змогу буксирувати причепи з різною конструкцією дишля. 

Сапун гідросистеми з фільтром і щупом
Пробка заливної горловини масляного бака гідросистеми оснащена сапуном із 
фільтрувальним елементом і вимірювальним щупом для контролю кількості масла в 
гідросистемі (53).
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Посилена трансмісія призначена для тривалого строку служби 

Надійна посилена трансмісія, призначена для роботи з високими навантаженнями 
– для зниження зносу механізмів передачі крутного моменту й подовження строку 
служби всього трактора. Рукава заднього моста мають прямокутний перетин задля 
високої жорсткості й міцності (54).

На тракторах DW 244ATM, DW 244AHT та DW 244AHTX муфта зчеплення суха, однодис-
кова постійно замкнутого типу. Забезпечує можливість плавної передачі навантажен-
ня на двигун і трансмісію при початку руху, при виборі діапазону і при перемиканні 
передач. 

На тракторах DW 244AHTD та DW 244AHTXD муфта зчеплення суха, дводискова, 
постійно замкнутого типу. Дводискове зчеплення забезпечує послідовне безудар-
не збільшення навантаження на двигун і трансмісію при початку зрушення з місця з 
ввімкненим валом відбору потужності та підключеним навісним обладнанням. Тобто 
при відпусканні педалі зчеплення спочатку вмикається перший диск і починає обер-
татися вал відбору потужності, задіявши навісні агрегати. Потім вмикається другий 
диск і починає рухатися трактор із уже працюючим навісним обладнанням. Під час 
натискання на педаль зчеплення спочатку зупиняється рух трактора, а навісне облад-
нання продовжує працювати, потім зупиняється й навісне обладнання. У разі потреби 
в такий спосіб можна зробити короткочасну зупинку руху трактора в процесі роботи, 
щоби дати навісному обладнанню час впоратися з перевантаженням.

Коробка передач має два режими швидкостей (4+1)х2
Щоби можна було оптимальним чином вибирати швидкість руху трактора залежно 
від виду роботи та стану ґрунту, на тракторах DW цієї серії встановлені основна та до-
даткова коробки перемикання передач. 4 швидкості руху вперед, 1 швидкість назад – 
в основній коробці та два режими – в додатковій: знижений, підвищений (55). Загальна 
формула перемикання передач – (4+1)х2.

Сапун коробки передач
Коробка передач оснащена окремим сапуном для вирівнювання внутрішнього тиску 
при нагріванні елементів трансмісії в процесі роботи – це значно знижує протікання 
масла через ущільнення (56).
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24(17,6)

4х4

ГОРУ

Дизельний

Електростартер

Рідинна 
з примусовим охолодженням

Пасовий

1532

85 / 90

≤275

2300

6,3

(4+1)х2

Примусове, шліцьове

Дводискова, суха

Пряма

Механічні барабанні

Задній

540 / 720

420

300

1720

1220, 1420 / 1120 - 1450

6.50-16 / 9.5-24

3,5 / 3,1

2,11-32,19 / 1,68-7,75

18,5

2 (1 напір / злив + 1 злив)

1, вологозахищена

Електронний

+

2х22

3300х1460х1880

1320

Потужність двигуна, к.с. (кВт) 24(17,6)

Колісна формула 4х4

Рульове управління Механічне

Тип двигуна Дизельний

Система запуску двигуна Електростартер

Система охолодження Рідинна 
з примусовим охолодженням

Привід вентилятора системи охолодження Пасовий

Об’єм двигуна, cм3 1532

Діаметр циліндра / хід поршня, мм 85 / 90

Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт∙год ≤275

Номінальні оберти колінчастого 
вала двигуна, об/хв 2300

Номінальне тягове зусилля, кН 6,3

Коробка передач (КП) (4+1)х2

Блокування заднього диференціала Примусове, шліцьове

Муфта зчеплення Однодискова, суха

Головна передача Пряма

Гальма Механічні барабанні

Вал відбору потужності (ВВП) Задній

Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв 540 / 720

Максимальна вантажопідйомність 
навісного механізму, кг 420

Мінімальний кліренс, мм 300

Колісна база, мм 1720

Колія коліс, мм передніх / задніх 1220, 1420 / 1120 - 1450

Розмір шин передніх / задніх 6.50-16 / 9.5-24

Мінімальний радіус повороту, м 
без гальм / з гальмами 4,5 / 3,25

Швидкість руху, км/год вперед / назад 2,11-32,19 / 1,68-7,75

Об’єм паливного бака, л 18,5

Кількість гідравлічних виходів 2 (1 напір / злив + 1 злив)

Роз'єм під причіп (розетка) 1, вологозахищена

Лічильник мотогодин/тахометр Електронний

Сидіння з амортизатором +

Задні вантажі 2х22

Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм 3300х1460х1880

Споряджена маса, кг 1298

DW 244ATM
24(17,6)

4х4

ГОРУ

Дизельний

Електростартер

Рідинна 
з примусовим охолодженням

Пасовий

1532

85 / 90

≤275

2300

6,3

(4+1)х2

Примусове, шліцьове

Дводискова, суха

Пряма

Механічні барабанні

Задній

540 / 720

420

300

1720

1220, 1420 / 1120 - 1450

7.50-16 / 11.2-24

3,5 / 3,1

2,11-32,19 / 1,68-7,75

18,5

2 (1 напір / злив + 1 злив)

1, вологозахищена

Електронний

+

2х22

3300х1460х1880

1350

24(17,6)

4х4

ГОРУ

Дизельний

Електростартер

Рідинна 
з примусовим охолодженням

Пасовий

1532

85 / 90

≤275

2300

6,3

(4+1)х2

Примусове, шліцьове

Однодискова, суха

Пряма

Механічні барабанні

Задній

540 / 720

420

300

1720

1220, 1420 / 1120 - 1450

7.50-16 / 11.2-24

3,5 / 3,1

2,11-32,19 / 1,68-7,75

18,5

2 (1 напір / злив + 1 злив)

1, вологозахищена

Електронний

+

2х22

3300х1460х1880

1340

DW 244AHTX DW 244AHTXD
24(17,6)

4х4

ГОРУ

Дизельний

Електростартер

Рідинна 
з примусовим охолодженням

Пасовий

1532

85 / 90

≤275

2300

6,3

(4+1)х2

Примусове, шліцьове

Однодискова, суха

Пряма

Механічні барабанні

Задній

540 / 720

420

300

1720

1220, 1420 / 1120 - 1450

6.50-16 / 9.5-24

3,5 / 3,1

2,11-32,19 / 1,68-7,75

18,5

2 (1 напір / злив + 1 злив)

1, вологозахищена

Електронний

+

2х22

3300х1460х1880

1310

DW 244AHTDDW 244AHT




