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1. CUTIE DE VITEZE MECANICA CU 5 RAPOARTE Jxx 
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               Echiparea automobilelor cu cutii de 
viteze manuale sau automate depinde în 
principal de ţara în care se comercializează 
automobilul respectiv. De exemplu în Europa 
aproximativ 70% din automobilele în circulaţie 
sunt echipate cu cutii de viteze manuale. La 
polul opus se află regiunea NAFTA (America de 
Nord, Canada şi Mexic) şi Japonia în care 
automobilele cu cutii automate reprezintă 84%, 
respectiv 70%, din totalul de automobile aflate 
în circulaţie 

              Caracteristica  de  tracţiune  a 
automobilului 

              Utilizarea cutiilor de viteze pe un 
automobil este necesară datorită următoarelor 
limitări ale  motorului cu ardere internă: 

• turaţie minimă stabilă relativ mare (600 
... 800 rot/min); 

• un singur sens de rotaţie al arborelui 
cotit; 

• puterea maximă este obţinută la o 
anumită turaţie; 

• consumul de combustibil depinde de 
turaţia motorului. 

Dacă ţinem cont de limitările motorului cu 
ardere internă precum şi de necesarul de 
tracţiune al unui automobil putem spune că o 
cutie de viteze are următoarele roluri/funcţii: 

• adaptarea caracteristicii de cuplu a 
motorului în funcţie de variaţia 
rezistenţelor la înaintare; 

• permite mersul înapoi al automobilului 
pentru acelaşi sens de rotaţie al arborelui 
cotit; 

• permite decuplarea motorului de restul 
transmisie în cazul staţionarii 
îndelungate a automobilului 

              Cutiile de viteze conţin mai multe 
perechi de mecanisme cu roţi dinţate care au 
rolul de a transforma cuplul motor şi turaţia în 
scopul adaptării motorului la cerinţele de 
tracţiune. Dacă o cutie de viteze este de tipul 
5+1 înseamnă că conţine 5 mecanisme de roţi 
dinţate pentru mersul înainte şi un mecanism 
pentru mersul înapoi. 
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