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МЕХАНІЧНА МОДЕЛЬ

КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

Довідник юного механіка

§1
Вступ

Допитливий розум завжди прагне поживи. Адже так цікаво дізнаватися, як
влаштовано цей світ – чому день змінює ніч, як величезний літак тримається в повітрі, з чого складається людина, як працює той чи інший механізм. Зізнайтеся,
ви теж хоча би раз у житті хотіли розібрати на деталі який-небудь пристрій –
старе радіо з дідусиного гаражу, зламаний міксер, що пилиться на балконі…
А як щодо чогось
по-справжньому грандіозного? Наприклад, автомобіля,
адже він складається з сотень запчастин. Так само,
які і живий організм, що
складається з молекул,
деталі об’єднуються в механізми, з’єднуються між
собою і в результаті утворюють
транспортний засіб! Один з таких механізмів - коробка
передач, яка виконує
дуже важливу функцію,
ад же без неї машина
могла б їхати тільки вперед, і її швидкість залежала тільки
від частоти обертання двигуна! А ще! Чи знаєте Ви, що
швидкістю Вашого автомобіля управляє не тільки
двигун? А як машина їде назад, якщо двигун
завжди працює в одному режимі?
Ласкаво просимо у світ механіки!

Коробка передач забезпечує підтримання балансу між швидкістю
руху автомобіля і зусиллям, яке необхідно докласти для подолання
різних дорожніх ситуацій (підйом в гору або спуск з гори, швидка
або повільна їзда і т.д.). Таким чином, водій може вибирати режим
комфортної їзди, а також реверсивний режим - тобто рух назад.
А ще є нейтральний режим!
Але все по порядку ...

Зрозуміти основні принципи роботи
допоможе механічний конструктор,
STEM-модель «Коробка передач»,
що повністю повторює принцип дії механічної коробки передач. Склавши
модель своїми руками, ви запам’ятаєте, з чого складається коробка передач і для чого вона потрібна.

Цікаво, що коробки передач використовуються не лише
в транспортних засобах, але й у промислових механізмах,
станках на виробництві. Так, наприклад, у токарних верстатах, де за допомогою коробки передач досвідчений
токар управляє швидкістю обертання заготовки для
вибору правильного режиму її обробки.
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Хто, коли і навіщо придумав коробку передач
Коробка передач, як і всі винаходи, має свою історію
та постійно вдосконалювалася. Ви напевно здивуєтеся,
але автомобілі не завжди виглядали як
сучасні транспортні засоби.
Швидше за все, правильно сказати
так - кожен автомобіль відповідає
стилю своєї епохи. І коли Карл
Бенц в 1887 році винайшов коробку передач, він встановив
її на автомобіль, що більше
нагадував карету.
Але це був уже повноцінний автомобіль із двигуном і коробкою передач!

Винахідником механічної коробки передач вважається відомий німецький
інженер Карл Бенц.
Подейкують, що надихнула його на це власна дружина Берта. У 1888 році
вона разом із дітьми відправилася на автомобілі до своєї матері. Подолати потрібно було 106 кілометрів, а автомобільна конструкція тих часів була настільки
недосконалою, що дуже швидко почала давати збій. Зокрема, надто слабкий
двигун потужністю всього 0,8 кінських сил (наприклад, сучасні автомобілі мають середню потужність 150 к.с.) не дозволяв їхати під гору, тому доводилося
штовхати машину самостійно. Після цієї непростої подорожі Карл Бенц і вирішив
удосконалити автомобіль, встановивши на нього допоміжну передачу.

Карл Фрідріх Міхаель Бенц
— німецький інженер, винахідник
одного з перших в світі автомобілів
із двигуном внутрішнього згоряння,
піонер в галузі автомобілебудування. З його фірми пізніше утворився
концерн Daimler-Benz AG.

Цецилія Берта Бенц
— дружина Карла Бенца і родоначальниця міжміських поїздок. 5
серпня 1888 року взяла без відома
чоловіка автомобіль і зробила на
ньому поїздку з двома старшими
синами з Мангейма до міста Пфорцхайм. По дорозі вони кілька разів
купували бензин в аптеках (він продавався там як засіб для чищення)
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Він використовував шкіряний ремінь, одягнений на металеві диски з канавкою для ременя (такі
диски називаються шківами), а саме все виглядало так:
На вал двигуна (вал, який приводить в рух
називається привідним валом і зазвичай
йде від двигуна) був одягнений шків більшого діаметра (оскільки він одягнений на
провідний вал - це привідний шків).
На вал, який приводив у рух колеса (вал,
який приводять у рух, тобто наступний
за привідним, називається веденим валом), були одягнені ще два шківи різного
діаметру (оскільки вони були одягнені на
ведений вал, то відповідно – ведений шків
1 і 2). За допомогою спеціального важеля
(тепер він відомий як важіль перемикання передач) можна було переставляти
ремінь з одного веденого шківа на іншій,
при цьому не чіпаючи привідний шків, розташований на валу двигуна.

Загальна схема коробки передач Карла Бенца
Привідний вал

Привідний
шкив

Важіль

Ведений шків 2

Ремінь

Схема переключения положений ремня

Ведений
вал

Ремінь на першому шківі.
Положення 1, при якому їде
повільніше, але розвиває
велику потужність

Ремінь на другому шківі.
Положення 2, при якому
машина їхала швидше

Оскільки діаметри шківів відрізнялися,
то і швидкість їх обертання також змінювалася. В силу вступали передатні відношення.
Саме це поняття лежить в основі роботи
коробки передач, і саме воно визначає поняття передача.

Цікаво! Ведений шків був не
просто шматок штампованого металу, а складний механізм, що складався з безпосередньо шківа і диференціала.
Зрозуміти основні принципи роботи диференціала допоможе механічний конструктор «Диференціал»
лінійки STEM - модель, яка повністю
повторює принцип дії диференціала.

Летіли роки, технології не стояли на місці. Звичайно, зараз
вже ніхто не використовує коробку передач, винайдену Карлом
Бенцом, в її первісному вигляді. Однак, замінивши ремінь на
ланцюг, а шківи на зірочки і трохи переробивши систему перемикання передач, ви отримаєте механізм, який і зараз успішно
застосовується в велосипедах.
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Ведений шків 1

Унікальний AR-досвід: дізнайтесь, де механізм
використовується у реальному житті
1

Відскануйте QR-код для
завантаження додатку UGEARS AR

Кожна механічна модель серії UGEARS STEMлаб – це наочний навчальний посібник про те, як
влаштований механізм і як він працює.
Складіть Коробку передач власноруч та дізнайтеся,
як влаштований цей механізм і який принцип його
роботи.

2

Відкрийте додаток

3

Наведіть камеру смартфона /
планшета на модель і сумістіть
модель з її образом у додатку

4

Взаємодійте в доповненій
реальності (AR)

За допомогою спеціального додатку UGEARS AR
пориньте у світ доповненої реальності. Наведіть
смартфон або планшет на зібрану модель і
подивіться, де цей механізм використовується у
реальному житті.
З моделлю можна взаємодіяти на екрані,
роздивлятися механізм із різних ракурсів і бачити, як
працює коробка передач в автомобілі.

Отримайте необмежену підтримку!
Якщо в процесі складання у Вас виникнуть
запитання, команда Ugears завжди поруч і готова
надати пораду та інженерну підтримку. Саме задля
цього ми запровадили службу підтримки покупців,
яка цілодобово приймає заявки і відповідає на них
у найкоротші терміни.
Служба підтримки UGEARS:
customerservice@ugearsmodels.com
5

§3

Що це за
механізм і де
застосовується

Давайте детальніше розглянемо,
з чого складається сучасна механічна коробка передач
і чим вона відрізняється від автоматичних
Коробка передач є частиною трансмісії (1) автомобіля. Її головна
задача – приймати, змінювати й передавати крутний момент від
двигуна на колеса. Простіше кажучи, вона дозволяє колесам авто
обертатися з різною швидкістю при однакових обертах двигуна.

Первинний вал коробки передач

Проміжний вал

Первинний або привідний вал.
На нього передається обертання
з двигуна, якщо зчеплення (2) включено.

Вал, який знаходиться
між первинним і вихідним
валами коробки передач.

§3 Що це за механізм і де застосовується

Цікаво! Є загальноприйняті умовні
позначення механічної та автоматичної
коробки передач, де зображена ручка
перемикання і її положення.

Механічна

Автоматична

Вузол реверсивної передачі
Зверніть увагу на те, що тут 3 шестерні, а не дві,
як в інших парах. Третя шестерня змушує вихідний
вал обертатися у протилежному напрямку, і машина
їде назад. Ця шестерня називається реверсивною.

Реверсивна шестерня

1

4
2

3
4
Шток перемикання передач

Вилка перемикання передач
Відповідає за переміщення і зачеплення
шестерень для увімкнення обраної
передачі
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1 Трансмісія - в машинобудуванні сукупність складальних одиниць і механізмів, що з’єднують
двигун з привідними колесами транспортного засобу або робочим механізмом верстата,
а також всі інші додаткові системи, що забезпечують її роботу. Деякі елементи трансмісії
також показані на схемі, а саме 1 - Коробка передач, 2 - Карданний вал, 3 - Диференціал,
4 - Задні півосі.

Шток пов’язаний з вилкою перемикання
передач. Тому їх стільки, скільки і вилок.
Водій за допомогою ручки перемикання
передач вибирає який шток зрушити, щоб,
переміщуючи вилку, увімкнути передачу

Вихідний вал коробки передач
Після включення передачі він
передає обертання на привідні колеса

Важіль перемикання
Єина деталь цього механізму, яка добре
знайома кожному, адже знаходиться
в салоні автомобіля біля місця водія.

2 Зчеплення - механізм, робота якого заснована на дії сили тертя ковзання; призначений для
передачі крутного моменту, плавного перемикання передач, короткочасного від’єднання трансмісії від маховика двигуна

7

§3 Що це за механізм і де застосовується

Крім механічної коробки передач в машинах застосовується також автоматична
Основна відмінність автоматичної коробки
(АКПП) від механічної (МКПП) полягає в тому, що
передачі в ній переключаються автоматично.
Автоматична коробка передач має багато
переваг у порівнянні з механічною. З плюсів
можна відзначити досить високу надійність за
умови правильної експлуатації. Оскільки все
управляється комп’ютером, то і перемикання
передач відбувається в ті моменти, коли зчепленню і двигуну це не заподіє шкоди, а це означає, що двигун буде служити довше. Незаперечною перевагою є і те, що машина не котиться
назад, коли ви стоїте під гірку, відпустивши
Автоматична коробка передач, в основі якої –
педаль гальма, а рушати під гірку стає набагато
принцип дії планетарного редуктора
простіше. Однак, якщо дивитися правді в очі,
причиною вибору автоматичної коробки передач є небажання і невміння правильно перемикати передачі вручну, адже вона це робить як справжній профі. Але слід врахувати, що у всього є і плюси, і мінуси.
Мінус автоматичної коробки полягає в тому, що вона потребує своєчасного обслуговування. У разі виходу
її з ладу ремонт може бути дуже дорогим.
За своєю будовою коробки діляться на автоматичні з планетарним редуктором, варіаторним редуктором і робототизовані коробки передач.

Популярністю в наші дні користуються машини з автоматичною коробкою передач, це
підтверджує і статистика світових продажів автомобілів. Але при цьому механічна коробка
передач, як і раніше, використовується у світовій промисловості та вважається більш надійною.
Найрозповсюдженішою вважається коробка з шістьма передачами – п’ятьма швидкостями
та заднім ходом.
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Як коробка передач змінює швидкість авто?
Двигун у процесі роботи передає обертання на привідний вал коробки передач; далі рух передається на шестерні; шестерні починають обертатися з різною
швидкістю; водій береться за ручку коробки передач і вмикає першу передачу
(до речі, перша передача називається зниженою).
У цей момент, за допомогою
штока перемикання передач, рух
руки водія передається на вилку,
яка є частиною механізму, що відповідає за передачу обертання шестерень на вихідний вал. Цей механізм
називається - синхронізатор. Після
того, як синхронізатор підключився
до групи шестерень, що відповідають за обрану передачу, вихідний
вал починає обертатися і передає
обертання на вал кардана, далі
обертання передається на диференціал, а він розподіляє зусилля і передає обертання на колеса; авто починає
їхати з необхідною швидкістю. Конструктор «Коробка передач» лінійки СТЕМ
працює за таким же принципом.
Отже, ми розібралися, як працює коробка
передач. Давайте перейдемо до основних
понять.
Описуючи пристрій і принцип роботи
коробки передач в цьому посібнику ми часто використовуємо різні терміни і поняття
зі світу фізики і машинобудування. Давай
розглянемо їх детальніше і почнемо з основного поняття фізики - сила. Поняття сили
ввів Ісаак Ньютон.
Ньютон (F) – одиниця сили. Фізична величина, яка визначає наскільки одне тіло
впливає на інше. Наприклад, ми часто говоримо про те, які ми сильні, однак насправді
маємо на увазі наскільки сильно ми можемо
впливати на інші предмети. Сила вимірюється в Ньютонах.
Важіль – тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої опори. Дуже хорошим прикладом важеля може бути гайковий ключ. Якщо ми спробуємо відкрутити
гайку, то один кінець ключа встановимо на
її головку а за другий будемо тягнути. тобто
таким чином ми отримали важіль.

Сер Ісаак Ньютон
– англійський фізик, математик, механік і астроном,
один з творців класичної
фізики. Автор фундаментальної праці «Математичні
основи натуральної філософії», в якому він виклав закон
всесвітнього тяжіння і три
закони механіки, які стали
основою класичної механіки
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F

Крутний момент – це добуток (множення) сили
на плече важеля, до якого вона прикладена. Якщо
пам’ятаєте, то сила вимірюється в Ньютона, а ось
плече важеля вимірюється в метрах або футах (наприклад, довжина гайкового ключа). Відповідно, 1Н
* 1м = 1 Нм. 1 Нм дорівнює силі в 1Н (Ньютон), яка
прикладена до важеля довжиною 1 метр.

Потужність.
Крутний момент безпосередньо пов’язаний з потужністю двигуна. Потужність, якщо сказати простими словами - це робота двигуна, виконана за
певну одиницю часу. А так, як крутний момент, це і є
робота двигуна, то потужність характеризує, скільки
разів в одиницю часу, двигун зробив крутний момент.
Фізики вивели формулу, яка пов’язує крутний момент і потужність.
P (потужність) = Мкр (момент крутний) * N (обороти
двигуна, вимірюються в об. / Хв) / 9549 (коригуючий
коефіцієнт).
Потужність вимірюється в кіловатах. Однак кіловати складні для споживача, ми звикли вимірювати
потужність в кінських силах (к.с.)
Кінська сила - для того, щоб перевести кіловати в кінські сили, потрібно кількість кіловат помножити на 1.36

У двигунах внутрішнього згоряння сила передається від палива, яке запалюється, поршня, від
поршня кривошипному механізму, від кривошипного механізму коленвалу. А ось вже колінвал через
систему трансмісії і приводів розкручує колеса.
Зрозуміло, що крутний момент не постійний. Він
більший, коли на плече діє велика сила, і менший,
коли сила перестає діяти. Тобто коли ми тиснемо
на педаль газу то сила, що діє на плече збільшується, а відповідно збільшується і момент.
Ні для кого не секрет, що двері простіше відкрити
штовхнувши її з зовнішнього краю, саме тому там
завжди розташовуються дверні ручки. І навпаки,
чим ближче до петель ми будемо штовхати нашу
двері, тим менше ймовірність, що вона нам піддасться. Тут ми маємо справу з так званим плечем
сили.

Передача – набір певних шестерень, які регулюють
співвідношення між швидкістю двигуна та швидкістю
коліс. Також цей термін використовується для опису
кожної швидкості коробки передач.
Передатне відношення – це відношення числа
зубів веденої шестерні (яка розташована на веденому
валу) до числа зубів привідної (яка розташована на
привідному валу).
Передатне відношення - одна з основних характеристик зубчастих передач, які забезпечують передачу
крутного моменту від двигуна на привід будь-якого
іншого пристрою (вузла)
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Основні процеси, що відбуваються в двигуні:
1. Подача палива в камеру згоряння
2. Стиснення палива для досягнення необхідної
щільності
3. Вибух палива (в бензинових авто відбувається
через іскру свічки запалювання. В дизельних - віж
сильного нагрівання в процесі стиснення). Саме сила
вибуху породжує потужність двигуна.
4.Скидання газів після вибуху
Далі процес повторюється ...
Частота обертання веденої шестерні: використовуючи передатне відношення і частоту обертання
привідної шестерні, можна запросто обчислити частоту обертання веденої шестерні. Як правило, частота
обертання вимірюється в обертах на хвилину (rpm).
Припустимо що S1, Т1 - частота обертання і кількість зубів привідної шестерні; S2, Т2 - частота обертання і кількість зубів веденої шестерні.
Виходячи із залежності: S1 x T1 = S2 x T2 Отримаємо:
S2 = (S1xT1) / T2

§4 Фізика і механика на прикладі STEM-моделі «Коробка передач»
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§5

І ось ми прийшли до фінішу!
Подивимося, з чого складається наша коробка передач
Давай разом перевіримо, чи все на своїх місцях!

Як влаштований
механізм

Ручка коробки
передач

Вилка перемикання
передач

Вихідний вал
коробки передач

Первинний вал
коробки передач

Реверсивна шестерня

Шток перемикання
передач

Вузол реверсивної
передачі
Проміжний
вал

ARCore
by Google

ARKit
by Apple

MODEL PREVIEW

Assemble it and learn in AR
how the GEARBOX
works in a CAR.

Конструктор складається з 120 деталей. Щоб скласти їх легко і правильно
у робочу модель коробки передач,
вам допоможе покрокова
іллюстрована інструкція.

Ну що, перевірили? Все на своїх місцях,
а це значить, що час братися за роботу!

§6
Лабораторні
заняття

Визначення передатного числа ведучої і веденої шестерень
коробки передач, обчислення частоти обертання.
Мета: Навчитися визначати передатне число шестерень коробки передач.
Встановити закономірність між частотою обертання і позицією важеля. Розвивати логічне мислення.
Обладнання: коробка передач, секундомір, записник із ручкою.
Теоретичне обґрунтування експерименту:
Шестерні – це колеса з зубцями, які зчіплюють їх один з одним. Так як зубці
з’єднують шестерні, шестерні можуть дуже ефективно передавати силу і рух.
Привідна шестерня приводиться в рух зовнішньою силою, наприклад вашою
рукою. Будь-яка шестерня, яка приводиться в рух привідною, називається веденою. Привідна шестерня надає вхідну силу, а ведена – вихідну. Використовуючи
систему шестерень, можна змінити швидкість, напрям або силу.
Підготовка до експерименту:
Складаємо та встановлюємо на поверхні коробку передач.
Фіксуємо важіль перемикання передач у нейтральному положенні.
ВВИКОНАННЯ РОБОТИ:
Вправа 1
Намалюйте на аркуші паперу схематично коробку передач. Спробуйте пояснити принцип її дії за цим зображенням. Пофантазуйте, що ви покращили
би в цьому механізмі, якби були інженером-винахідником.
Вправа 2
Подумайте, на який предмет або предмети з вашого дому схожа коробка
передач.
Вправа 3
Контрольні запитання:
1. З чого складається коробка передач?
а) валів;
б) шестерень;
в) важеля.
2. Яка частина коробки передач розташована в салоні автомобіля?
а) вали з шестернями;
б) осі;
в) важіль перемикання.
3. Частиною чого в автомобілі є коробка передач?
а) трансмісії;
б) двигуна;
в) рульової колонки.
4. Для чого потрібна коробка передач?
а) щоб гальмувати;
б) щоб змінювати швидкість руху;
в) щоб їхати назад.
5. Яка коробка передач вважається найбільш розповсюдженою сьогодні?
а) з трьома передачами – дві швидкості та задній хід;
б) з шістьма передачами – п’ять швидкостей і задній хід;
в) з десятьма передачами – п’ять швидкостей і п’ять швидкостей заднього
ходу.

§6 Лабораторні заняття

Завдання 1. Визначте передатне число.
1. Підраховуємо кількість зубців на веденій шестерні, потім на ведучій.
2. Щоб дізнатися відношення швидкості обертання двох зчеплених шестерень одна до одної, потрібно
розділити кількість зубців веденої шестерні на кількість зубців ведучої. Цей коефіцієнт називається передатним числом.
Завдання 2. Визначення частоти обертання веденої шестерні.
1. Визначте частоту обертання привідної шестерні (порахуйте кількість обертів за 1 хвилину, обертаючи
ручку рівномірно).
2. Показник кількості зубців на привідній і веденій шестернях можна використовувати з першого завдання
(або повторити експеримент знову).
3. Для обчислення частоти обертання веденої шестерні потрібно вписати відповідні значення у формулу:
S1 × T1 = S2 × T2

,

де S1, Т1 — частота обертання та кількість зубців ведучої шестерні;
S2, Т2 — частота обертання та кількість зубців веденої шестерні.
4. Не забудьте зазначити відповідну одиницю вимірювання – обертів за хвилину.
Завдання 3. Визначення вільної швидкості веденої шестерні.
1. Порахувати вхідну швидкість обертання шестерні (кількість обертів на одну хвилину).
2. Передатне число можна використовувати з першого завдання (або провести експеримент знову).
3. Вільна швидкість другого валу може бути розрахована за формулою:
Вихідна швидкість = Вхідна швидкість / Передатне число
Завдання 4. Повторіть експеримент із різними парами шестерень при різному положенні важеля
та порівняйте результати.
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§6 Лабораторні заняття

ЯВИЩА З ФІЗИКИ (МЕХАНІКИ), ЯКІ МОЖНА РОЗГЛЯНУТИ
НА ПРИКЛАДІ СКЛАДЕНОЇ МОДЕЛІ
Коробка передач дає можливість змінювати величину тягової сили на привідних колесах, від’єднувати
двигун і трансмісію під час стоянки, а також рухатися автомобілю заднім ходом.
Коробка передач являє собою механізм, в якому шестерні (зубчасті колеса) можна з’єднувати в різних
комбінаціях, отримуючи різні передатні числа.
У фізиці вона характеризується механічною роботою (А), потужністю (N) і швидкістю (υ).
Механічна робота – фізична величина, яка дорівнює добутку сили та шляху.
А=F∙𝑙
Одиниця вимірювання отримала свою назву на честь англійського вченого Джеймса Джоуля – джоуль (Дж).
Для виконання однакової роботи різних двигунів потрібен різний час. Швидкість виконання роботи характеризується спеціальної величиною – потужністю.
Потужність – важлива характеристика будь-якого двигуна.
Для транспортного засобу її зручно представляти не через роботу і час, а через швидкість і силу тяги. Це
сила, що прикладається до тіла для підтримки його в постійному русі, а швидкістю руху є величина, що
чисельно дорівнює відстані, яку проходить тіло в одиницю часу.
Використовуючи ці дані, отримуємо формулу:
N = F ∙ 𝑙 = F 𝑙 = Fυ
t
t

Отже потужність дорівнює добутку сили та швидкості.

Під час руху з постійною швидкістю сила тяги двигуна компенсує силу опору руху.
Дана формула пояснює, навіщо водій перемикає коробку передач на малу швидкість, коли автомобіль
їде вгору: для збільшення сили тяги при тій же потужності двигуна необхідно зменшити швидкість руху.

16

§6 Лабораторні заняття

1. Коробка передач потрібна для…
а) зміни потужності;
б) увімкнення поворотів;
в) руху автомобіля заднім ходом.

ТЕСТ

2. Які функції не виконує коробка передач?
а) змінює крутний момент за величиною;
б) змінює крутний момент за напрямком;
в) збільшує потужність.
3 Який вал відсутній в коробці передач?
а) привідний;
б) ведений;
в) карданний.
4. Як зміниться швидкість руху автомобіля та зусилля на ведучих колесах, якщо збільшити передатне
число?
а) швидкість зменшиться, зусилля збільшиться;
б) швидкість збільшиться, зусилля збільшиться;
в) швидкість збільшиться, зусилля зменшиться.
5. Винахідником механічної коробки перемикання передач вважається відомий німецький інженер...
а) Рудольф Дизель;
б) Нікола Тесла;
в) Карл Бенц.
6. Коробка передач є частино…
а) кузова;
б) двигуна;
в) трансмісії.
7. Головна частина коробки передач знаходиться під кузовом авто і складається з…
а) важеля керування;
б) осей;
в) валів, шестерень і осей.
8. Які типи коробок передач встановлюють на автомобілях?
а) електричні;
б) гідравлічні;
в) механічні.
9. Як зміниться при підвищенні швидкості крутний момент?
а) збільшиться;
б) не зміниться;
в) зменшиться.
10. Що показує передатне число?
а) кількість зубців на шестерні;
б) крутний момент;
в) співвідношення швидкостей веденої та привідної шестерень.
Вітаємо, Ви зробили це!
Дякуємо, що Ви пройшли цей шлях з нами і сподіваємося, що подорож у світ механіки була цікавою.
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