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Traktor Tangan

•Traktor tangan (hand tractor) merupakan sumber
penggerak dari implemen (peralatan) pertanian.

Jenis-jenis traktor tangan

Berdasarkan bahan bakar yang digunakan :

•Traktor tangan berbahan bakar Solar

•Traktor tangan berbahan bakar bensin

•Traktor tangan berbahan bakar minyak tanah
(kerosin)

Lanjutan

Berdasarkan besarnya daya motor :

•Traktor tangan berukuran kecil, tenaga
penggeraknya <5 hp

•Traktor tangan berukuran sedang, tenaga
penggeraknya antara 5-7 hp

•Traktor tangan berukuran besar, tenaga
penggeraknya antara 7-12 hp

Tipe traktor tangan

• (a) Tipe mini tiller, (b) Tipe traksi, (c) Tipe gerak, (d) 
Tipe Thai

Bagian-bagian traktor tangan

Bagian utama traktor tangan ada 
tiga, yaitu:

•Tenaga penggerak motor

.

Motor Diesel

Motor Bensin/Minyak tanah

Lanjutan

•Kerangka dan transmisi atau penerus tenaga 
traktor tangan

Fungsi kerangka adalah sebagai tempat kedudukan 
motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor
lainnya. 

•Tuas kendali

Tuas kendali digunakan untuk mengendalikan 
jalannya traktor. Traktor tangan memiliki banyak tuas 
kendali untuk mempermudah pekerjaan.
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Lanjutan

Tuas kendali dibedakan atas:

•Tuas perneling utama traktor tangan
•Tuas persneleng cepat lambat traktor tangan

•Tuas kopling utama traktor tangan

•Tuas persneleng mesin rotary traktor tangan

•Tuas persneleng kemudi

•Stang kemudi dan kemudi pembantu

•Tuas gas traktor tangan

•Tombol lampu dan bel traktor tangan

•Tuas penyangga depan

Bagian traktor yang lain
1. As roda

2. Pelindung samping

3. Penahan lumpur

4. Pengikat batang ridger

5. Handel pengikat roda belakang

6. Tuas belok kanan

7. Handel utama

8. Tuas gas/ Akselerasi

9. Handel pembantu

10. Pemindah kecepatan cakar

11. Tuas kopeling utama

12. Pemindah kecepatan jalan

13. Tuas penyangga depan

14. Gantungan pisau rotary

15. Kotak rantai pembantu

16. Lampu

Lanjutan

17. Pully penegang

18. Penyangga depan

19. Penyangga mesin

20. Pelindung depan

21. Pully mesin

22. V-belt

23. Pully utama

24. Pelindung V-belt

26. Tutup kotak peralatan

27. Tombol lampu

28. Tuas belok kiri

29. Pengatur roda belakang

31. Roda belakang

33. Ban

Kelengkapan Alat

• Bajak singkal 

• Bajak rotari atau bajak cakar 

• Garu atau gelebeg 

• Roda sangkar 

• Roda ban karet 

Cara Menghidupkan Traktor tangan
• Tuas kopling utama diposisikan “OFF” atau “rem”.

• Semua tuas persneleng pada posisi netral untuk keamanan

• Buka kran bahan bakar.

• Gas dibesarkan pada posisi start.

• Tuas dekompresi ditarik dengan tangan kiri.

• Engkol dimasukkan ke poros engkol, lalu putar engkol searah 
jarum jam beberapa kali.

• Percepat putaran engkol.

• Lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan.

• Geser posisi tuas gas pada posisi idle atau stasioner.

• Hidupkan motor tanpa beban kurang lebih selama 2-3 menit.
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Cara Mematikan Traktor tangan

• Lepaskan beban motor

•Kecilkan gas pada posisi idle atau stasioner sehingga 
putaran mesin akan pelan selama 2-3 menit.

•Geser tuas gas pada posisi stop sampai motor mati 
karena tidak ada aliran bahan bakar ke ruang 
pembakaran.

•Tutup kran bahan bakar.


