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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA BASO-TRAKTOREEN FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-

LANAK (zeharkakoa)  Espezifikoa 
Kodea  UF0273 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotzeak eta basoko tratamenduak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Baso-traktoreen maneiua eta mantentze-lanak (zeharkakoa) Iraupena 110 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Baso-traktoreen maneiua (zeharkakoa) Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1121_2 BASO-TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA HORIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA gaitasun-
ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Tailerraren osagaiak deskribatzea eta tailerra lan-baldintza onetan egon dadin prestatzea. 

EI1.1.Nekazaritza- eta baso-tailerretan gehien erabilitako erremintak eta makinak deskribatzea. 
EI1.2.Erreminta eta makinak lotzea horiek erabiltzeko eragiketekin. 
EI1.3.Erabilitako material-mota guztien ezaugarriak azaltzea. 
EI1.4.Nekazaritza- eta baso-tailerra baldintza ezin hobeetan mantentzea: 

- Tailerra ezin hobeki ordenatuta dagoela egiaztatzea, eta hala ez bada, ordenatzea. 
- Erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela egiaztatzea, eta hala ez bada, beharrezko mantentze-lanak egitea. 
- Sargai-premiak detektatzea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu beharreko araudia 

betez egitea. 
A2: Tailerreko makina eta erreminten maneiua azaltzea eta matxura txikiak konpontzeko beharrezko abileziarekin maneiatzea, betiere 
segurtasun- eta osasun-neurriak beteta. 

EI2.1.Makina eta erreminta bakoitzarekin lan egiteko behar diren norbera babesteko ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.2.Tailerreko makina bakoitzaren segurtasun-elementuak identifikatzea. 
EI2.3 Makina bakoitzaren funtzionamendua eta laneko kalitate-irizpideak azaltzea. 
EI2.4 Nekazaritza- eta baso-traktoreetan gertatutako matxura txikiak identifikatzea, eta hala badagokio, konpontzea: 

- Erabiliko diren makinekin lan egiteko behar den norbera babesteko ekipamendua erabilera-egoera onean dagoela egiaztatzea, 
eta hala ez bada, baztertzea. 

- Makinen segurtasun-elementuak egoera egokian daudela egiaztatzea. 
- Makinak eta erremintak behar den abileziarekin maneiatzea lana kalitatezkoa izatea lortzeko. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu beharreko araudia 

betez egitea.  
A3: Motorren funtzionamendua azaltzea eta motorrak desmuntatzea eta muntatzea 

EI3.1.Baso-traktoreetan erabilitako motor-mota bakoitzaren funtzionamendua azaltzea. 
EI3.2.Motorren zatiak deskribatzea. 
EI3.3.Motor bakoitzaren ezaugarriak azaltzea. 
EI3.4.Funtzionamendu onerako egindako doikuntza guztiak nola egiten diren azaltzea. 
EI3.5.Nekazaritza- eta baso-traktore baten motorra desmuntatzea eta muntatzea: 

- Ezaugarriak zehaztea. 
- Zatiak identifikatzea. 
- Piezak erreminta egokiekin eta modu ordenatuan ipinita desmuntatzea. 
- Beharrezkoa bada, piezak garbitzea. 
- Motorra ordena egokia errespetatuta eta azkoinen beharrezko estutze-presioarekin muntatzea. 
- Beharrezko egiaztapenak eta erregulazioak egitea, betiere fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu beharreko araudia 

betez egitea. 
A4: Traktoreek behar dituzten aldian behingo mantentze-lanak deskribatzea eta mantentze-lan horiek egitea, betiere eskuliburuko argibideei 
jarraikiz. 
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EI4.1.Elikadura-sistemaren osagaiak eta funtzionamendua azaltzea. 
EI4.2.Hozte-sistemaren zatiak eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI4.3.Traktorearen koipeztatze-puntuak zerrendatzea eta koipeztatze hori egiteko modua azaltzea. 
EI4.4.Traktorearen sistema elektrikoaren funtzionamendua eta osagaiak azaltzea. 
EI4.5.Airea iragazteko sistemak deskribatzea. 
EI4.6.Traktorearen transmisio-sistema azaltzea. 
EI4.7.Sistema hidraulikoaren funtzionamendua azaltzea. 
EI4.8.Gurpil-traktoreen eta kate-traktoreen ezaugarriak deskribatzea. 
EI4.9.Nekazaritza- eta baso-traktore baten aldian behingo mantentze-lanak egitea:  

- Traktorearen erabilera-eskuliburua interpretatzea. 
- Traktorean jardungo den tokia lokalizatzea. 
- Beharrezko erreminta eta/edo makina hautatzea. 
- Narriatutako elementua edo pieza ateratzea. 
- Arazoa konpontzea edota elementuak edo piezak berriekin ordezkatzea. 
- Piezak, edo hala badagokio, ordezko piezak berriz ere muntatzea. 
- Traktorea likidoz berriz bete behar bada, gomendatutako mailak errespetatzea. 
- Dena behar bezala dabilela egiaztatzea. 
- Araudiari jarraikiz, sortutako hondakinak edota azpiproduktuak tratatzea. 
- Mantentze-lanen parte bat osatzea, egindako eragiketak eta ikusitako gorabeherak idatzita. 
- Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu beharreko 

araudia betez. 
 
Edukiak 
1. Baso-tailer bateko elementuen identifikazioa. 

o Beharrezko tokiak eta altzariak.  
o Erremintak.  
o Neurtzeko gailuak eta ekipamenduak.  
o Banku-torlojua.  
o Koipeztatzeko ekipamenduak.  
o Errematxagailua. Esmerila. Zulagailua. Disko-makina. Zerrak. Lixagailua.  
o Piezak garbitzeko makina.  
o Soldatzeko makinak eta ekipamenduak.  
o Aire-konpresorea eta ekipamendu pneumatikoa. 
o Ekipamenduen prestaketa eta mantentze-lanak. 
o Sargaiak eta ordezko piezak.  
o Hondakinak eta hondakin-materialak desagerraraztea. 
o Seinalizazioa.  
o Norbera babesteko ekipoak.  
o Sute-kasuetarako jardunak.  
o Segurtasun- eta osasun-neurriak.  
o Ingurumen-araudia eta araudi espezifikoa. 

2. Motor-despiezaketa 
o Ezaugarriak eta funtzionamendua.  
o Motorraren zatiak  
o Erregulazioak. 
o Elikatze-sistema: 

• Diesel-motorrak.  
• Gasolina-motorrak  

o Hozte-sistema:  
• Aire bidez. 
• Ur bidez 

o Koipeztatze-sistema.  
o Abiatze-sistema.  
o Aire-iragazketak.  
o Kontsumoak.  
o Potentzia. 

3. Traktorea martxan jartzea eta lanabesen akoplamendua. 
o Motak: ezaugarriak, prestazioak eta aplikazioak.  
o Traktoreen funtzionamendua. 
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o Osagaiak: txasisa, transmisioa, sistema hidraulikoa, sistema elektrikoa, direkzioa, balaztak, gurpilak, kateak eta aginte-postua.  
o Lanabes-motak. 
o Bide publikoetan garraiatzeko krokatzea eta prestatzea. 

 
4. Baso-traktoreen mantentze-lanak eta oinarrizko prestaketa. 
o – Mantentze-lan nagusiak eta horien maiztasuna:  

• ▫ Matxura ohikoenak. 
• ▫ Beharrezkoak diren ordezko piezak eta inplementuak. 
• ▫ Mantentze-lanen kontrola. 

o – Makinen eta horien osagaien balio-bizitza.  
o – Mantentzeko eta oinarrizko konponketako eragiketak egiteko beharrezko ekipamenduak eta erremintak. 
o – Baso-traktoreen mantentze-lanetan erabilitako osagai, ordezko pieza eta materialen (olioak, 

iragazkiak, erregaiak, transmisio-uhalak eta bestelakoak) ezaugarri nagusiak. 
o – Mekanizazioko eta soldadurako oinarrizko eragiketak, besteak beste.  
o – Piezak muntatzeko/desmuntatzeko eragiketak.  
o – Tailerreko erreminten eta lanabesen eta mantentze-lanen lotura. 
o – Laneko arriskuak prebenitzeko gailuak eta neurriak baso-makineriaren mantentze-lanetan. 
 

 
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: Basotzeak eta basoko tratamenduak              
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