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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA TRAKTOREEN MANTENTZE-LANAK, PRESTAKETA ETA 

MANEIUA (Zeharkakoa) Espezifikoa 
Kodea  UF0009 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Belarki-laboreak. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Nekazaritzako mekanizazioa eta instalazioak. Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Instalazioak eta horien egokitzea, garbiketa eta desinfekzioa 
(zeharkakoa). Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bar dator UC0526_2 TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA NEKAZARITZAKO INSTALAZIOAK 
MUNTATZEA, ETA HORIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanak egitea erabilera-egoera egokian edukitzeko, eskatutako espezifikazio teknikoei 

jarraikiz. 
EI1.1 Traktore-motak eta beste trakzio-ekipamendu batzuk behar bezala deskribatzea. 
EI1.2 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen osagaiak eta funtzionamendua behar bezala deskribatzea. 
EI1.3 Oinarrizko printzipio fisikoak (indarra, lana, potentzia, abiadura) nekazaritzako makinen ezaugarri teknikoekin eta prestazioekin 
lotzea. 
EI1.4 Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lan nagusiak eta horien maiztasuna aztertzea. 
EI1.5 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanetan erabilitako erreminten, inplementuen, ordezko piezen eta materialen 
ezaugarririk garrantzitsuenak azaltzea. 
EI1.6 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko kontuan hartu 
beharreko neurriak deskribatzea. 
EI1.7 Ustiapenean erabilitako traktoreen eta/edo trakzio-ekipamenduen mantentze-lanen kasu praktiko batean: 

- Eragiketa bakoitzerako beharrezkoak diren erremintak, lanabesak eta materialak hautatzea eta antolatzea. 
- Erabilerako mantentze-lanak gauzatzea, eta, horretarako, mantentze-programa baten argibideak behar bezala interpretatzea. 
- Oinarrizko konponketak eta egokitze sinpleak gauzatzea, eta muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak eta soldadura-

eragiketak ekipamendu eta erreminta egokiekin eta beharrezkoa den doitasunarekin egitea. 
- Lantegi espezializatu batean konpondu beharreko matxurak identifikatzea. 
- Hautatutako erremintak trebetasunez erabiltzea. 
- Makinaren mantentze-lanak egin ostean, makina behar bezala dabilela egiaztatzea. 
- Mantentze-lanen egunkari batean, egindako eragiketak eta ikusitako gorabeherak jasotzea eta eragiketa berriz egitea noiz 

komeni den adieraztea. 
- Mantentze-lanen hondakinak edo azpiproduktuak desagerraraztea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 

 
A2: Programatutako lanetan eta eragiketetan eta bide publikoetan traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin lan egitean, laneko arriskuak 

prebenitzeko neurriak aplikatzea. 
EI2.1 Traktoreen, trakzio-ekipamenduen eta erreminten eragintza- eta maneiu-mekanismoak deskribatzea. 
EI2.2 Ekipamenduak lan-baldintzen arabera erregulatzeko eta doitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Ustiapenean erabilitako traktoreak eta trakzio-ekipamenduak maneiatzean laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 
babesteko kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea. 
EI2.4 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen maneiuaren kasu praktiko batean: 

- Eragintza-elementuak eta horien funtzioa identifikatzea. 
- Lan-aldagai zuzenak zehaztea (abiadura, potentzia-eskaera, doikuntzak eta erregulazioak, lan-ibilbideak eta lan-zirkuituak). 
- Traktorea, trakzio-ekipamendua edo erreminta behar bezala seinaleztatzea eta zirkulazio-kodea betetzea, bide publikoen 

zirkulazioari dagokionez. 
- Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera akoplatzea eta erregulatzea. 
- Traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin trebetasunez lan egitea, eta eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea. 
- Istripu baten simulazioan, lehen laguntzak emateko teknikak aplikatzea. 
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- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 
 
Edukiak 
1.  Traktorea eta trakzio-ekipamendua 

- Funtzioak. Motak. Osagaiak eta funtzionamendua Prestazioak eta aplikazioak. 
- Motorra: banaketa- eta sarrera-sistema. 
- Koipeztatze-sistema. Hozte-sistema. Elikatze-sistema. Sistema hidraulikoa. Transmisio-sistema. 
- Indar-hargunea. Ekipamenduen krokadura, eta egokitzea. 
- Balaztak. Gurpilak. Sistema elektrikoa. 
- Gidariaren postua eta kabinak. 
- Traktoreen eta trakzio-elementuen potentzia eta horren aprobetxamendua: potentziaren oinarri fisikoak eta errendimenduak. 
- Traktoreen potentzia-motak. Potentziaren aprobetxamendua: trakzio-potentzia, indar-hargunera eta sistema hidraulikora. 
- Mekanizazioaren garrantzi teknikoa eta beste produkzio-baliabide batzuekin duen lotura. 

 
2.  Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze- eta konponketa-lanak 

- Ustiapenean erabilitako makinen eta erreminten mantentze-lanak. 
- Ondorio tekniko-ekonomikoak lan-errendimenduan, matxurak, erregai-kontsumoa, makinen eta horien osagaien bizitza baliagarria. 
- Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanen programa. 

• Mantentze-lanak 
• Esku hartzeko maiztasuna. 
• Beharrezkoak diren ordezko piezak eta inplementuak. 
• Mantentze-lanen kontrola. 
• Eragiketen egunkaria. 
• Lantegi espezializatu batean konpondu beharreko matxurak identifikatzea. 

- Nekazaritza-ustiategiko lantegia. Lantegiko ekipamenduak. Lantegiko eragiketak. Banaketa. 
- Lantegiko ekipamenduak prestatzeko eta mantentzeko eragiketak. Piezen eta osagaien muntaketa eta desmuntaketa. 
- Oinarrizko mekanizazioa eta soldadura: soldadura elektrikoa. Soldadura-ekipoak. Motak eta erabilerak. 
- Ustiapenean erabilitako makinen oinarrizko mantentze- eta konponketa-lanetarako materialak: 
- Lubrifikatzaileak: Ezaugarriak. Sailkapena eta aplikazioak. 
- Erregaiak: Ezaugarriak. Motak. Biltegiratzea. Gasolioa. Beste erregai batzuk. 
- Konponketa- eta mantentze-lanetarako beste material batzuk: metal ferrikoak eta ez-ferrikoak, kautxua, plastikoak, zeramika eta 

beste batzuk. 
- Lurraren berdinketa makina eta material egokiekin. 
- Babes-sistemen estalkiak ipintzea. 

 
3.  Laneko arriskuen prebentzioa nekazaritzako makinetan. 

- Nekazaritzako makinen arriskurik ohikoenak ezagutzea. 
- Traktoreak: traktorea ez iraultzeko babesak. 
- Traktorea ez iraultzeko neurriak. Krokadurak. 
- Segurtasun-neurriak traktorea maneiatzean eta gidatzean. Araudia eta seinaleztapena. 
- Norbera babesteko neurriak. 
- Ingurumenaren zaintza traktoreak eta trakzio-ekipamenduak erabiltzean. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: belarki-laboreak 
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