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Проблема вибору зернозбирального комбайна рано чи пізно 

постає перед виробником зерна. Правильний вибір комбайна - один 

із основних кроків до успіху. 

Виробництво зерна - ключовий пріоритет агропромислового 

комплексу України. Збирання врожаю зернових культур являє 

собою дуже складний, трудомісткий процес і є завершальним 

етапом усього процесу їхнього вирощування. Для збирання 

зернових у агротехнічні строки треба мати відповідний парк 

сучасної зернозбиральної техніки. Нинішній ринок 

зернозбиральних комбайнів досить різноманітний і представлений 

комбайнами як українського виробництва, так і зарубіжного. 

Єдиний виробник зернозбиральних комбайнів в Україні - 

Херсонський машинобудівний завод (ХМЗ), який випускає 

зернозбиральні комбайни «Скіф». Щодо імпортної техніки на 

ринку України, то вона представлена такими основними її 

виробниками, як Case ІH, New Holland, John Deere, фірма CLAAS, 

компанія Ростсельмаш, корпорація AGCO (торгова марка 

Challenger), Laverda, білоруські комбайни виробництва ВО 

«Гомсільмаш» «ПАЛЕССЕ» та інші, які пропонують користувачам 

найширшу за кількістю моделей і модифікацій номенклатуру 

зернозбиральних комбайнів. На сьогодні ринок України насичений 

як новою технікою, так і тією, що вже була у використанні. 

Переважна більшість моделей зернозбиральних комбайнів 

має молотарку класичного типу. Основною частиною такої 

молотарки є класична молотильно-сепарувальна система (МСС), 

яка складається з барабанно-декового і молотильно-сепарувального 

пристрою (МСП) та клавішного або комбінованого (роторно-

клавішного, клавішного з різними активізаторами) 

соломосепаратора. Комбайни з аксіально-роторною молотильно-

сепарувальною системою різняться з комбайнами, які мають 

класичну молотарку, тим, що в них молотильно-сепарувальний 

пристрій і клавішний соломотряс замінено молотильно-

сепарувальним ротором, який обертається в циліндричній деці. В 

аксіально-роторних молотарках менше (втричі-вп'ятеро) 

травмується зерно. 

Під час аналізу параметрів особливу увагу слід приділити 

головним технологічним показникам будь-якого зернозбирального 

комбайна: номінально пропускній здатності (кг/с) його молотарки і 

номінальній продуктивності (т/год). Без них складно об'єктивно 

оцінити технологічні можливості пропонованих комбайнів та 

одержати питомі (долучені до одиниці пропускної спроможності) 

показники технічного рівня.   



ТОВ “Херсонський машинобудівний завод” 
 Комбайн зернозбиральний самохідний  

КЗС-9-1 “Славутич” 

 

Призначений для збирання зернових колосових культур 

прямим і роздільним комбайнуванням, а при обладнанні його 

додатковими пристроями — для збирання зернобобових і круп'яних 

культур, кукурудзи на зерно, соняшника, сої і насінників трав.    

 Комбайн «Славутич» обладнано гідрооб'ємним приводом 

ходової частини, великогабаритними шинами ведучих коліс 

підвищеної прохідності, системою автоматизованого керування, 

контролю і діагностики (САУК). Кабіна комбайна шумозахищена і 

герметична з примусовою вентиляцією очищення повітря. На 

замовлення комбайн може комплектуватися жатками шириною 

захвату 5 і 7м.  

Для збирання незернової частини урожаю за замовленнями 

споживачів комбайн може комплектуватись: капотом для складання 

соломи і полови у валок, подрібнювачем соломи для збору її разом 

з половою в причеп, копнувачем для складання соломи і полови у 

копиці.  

Обладнання комбайнів: жатки з робочою шириною захвата 5, 

6 і 7 м; платформа-підбирач; візок для транспортування жниварки; 

пристрої для збирання незернової частини врожаю - подрібнювач, 

копнувач, капот (валкоукладник); пристрої для збирання кукурудзи, 

соняшника, зернобобових культур, сої, люпину, рапсу, круп'яних 

культур, сорго, насіння трав. 

 



Технічні характеристики:  

Потужність двигуна, к.с. 250 

Ширина молотарки, мм 1500 

Діаметр барабану, мм 700 

Місткість бункера для зерна, куб.м 6.70 

Пропускна здатність, кг/сек. 9 

Продуктивність, т/год. 11-12 (зерна пшениці) 

Робоча швидкість, км/год. до 10 

Транспортна швидкість, км/год. до 20 

Висота зрізу, мм 50 - 300 

Ширина захвату жатки, м 6 

Габаритні розміри, мм 11700x6400x3900 

Маса, кг 14000 

Дорожній просвіт, мм 350 

Площа сепарації підбарабання, кв.м 1.12 

Кут обхвату барабана, град. 126 

Площа сепарації соломотруса, кв.м 6.50 

Площа очистки решіт, кв.м 4.40 

Втрати зерна за жниваркою при полеглих хлібах  

до 20%, не більше % 

 

0.50 

Втрати зерна за жниваркою при збиранні 

полеглих хлібів, не більше % 

 

1.50 

Втрати зерна за підбирачем, не більше % 0.50 

Втрати зерна за молотаркою, не більше % 1.50 

Дроблення зерна зернових колосових культур,  

не більше % 

 

2 

Дроблення зерна кукурудзи, не більше % 3 

Дроблення зерна соняшнику, не більше % 3 



ТОВ “Херсонський машинобудівний завод” 
КЗС-9-2 Скіф-230А 

  
Самохідний зернозбиральний комбайн «СКІФ-230А» є 

модернізованою версією комбайна «СЛАВУТИЧ». Він 

призначений для прямого і роздільного збору зернових колосових 

культур, а з використанням спеціальних пристосувань, може 

використовуватися для збору різноманітних олійних, зернобобових, 

круп’яних культур, насінників трав, кукурудзи на зерно та інших. 

В основній комплектації «СКІФ-230А» складається з: агрегату 

молотильного з капотом і подрібнювачем, жатки для збирання 

зернових культур, візка для перевезення жатки, комплекту ЗІП. 

Додатково комбайн може комплектуватися платформою-

підбирачем. 

Комбайн може бути укомплектований жниварками для 

збирання кукурудзи КМС-8, жниварками для збирання соняшника 

ПЗС-8 і ПЗС-12, а також пристосуванням для збирання ріпаку ПЗР-

6. 

Технічна характеристика 

Показники призначення 

Тип машини самохідна 

Двигун: 

– марка 

– потужність, кВт/ к.с. 

  

ЯМЗ 238 АК 4 

173/ 235 

Тип молотарки барабанна, класична 

Пропускна здатність, кг/с,  не менше - 9,5 



Місткість бункера зерна, мЗ 7,5 

Робоча ширина захвату, м 5,7 

Швидкість руху робоча, км/год 4,6 

Продуктивність, за годину основного 

часу, т/год 
17,9 

Показники транспортабельності 

Габаритні розміри в транспортному 

положенні (без жниварки), мм: 

– довжина 

– ширина 

– висота 

  

17500 

3650 

3950 

Швидкість руху транспортна, км/год 20 

Показники якості роботи 

Втрати зерна за комбайном, всього, % 2,0 

Аналіз зерна з бункера,%: 

– дроблене 

– засміченість 

  

1,63 

0,33 

Показники надійності 

Щозмінний оперативний час 

технічного обслуговування, год 
0,45 

Коефіцієнт готовності 0,95 

Економічні показники 

Затрати праці, люд.-год/т 0,08 

Прямі експлуатаційні затрати, грн/т 155,70 

Кількість обслуговуючого персоналу, 

осіб 
1 

 

 



ТОВ “Херсонський машинобудівний завод” 
КЗС-9-2 «Скіф 250» 

 

Технічні характеристики 

Двигун 

Марка   ЯМЗ-236 

Потужність двигуна 

номінальна 
к.с. 250 

Молотарка 

Ширина молотильного 

барабана 
мм 1500 

Діаметр молотильного 

барабана: 

 
 

-першого мм 500 

-другого мм 700 

Тип соломотрясу  П’ятиклавішний 

Площа сепарації, не менше м2 6,6 

Площа сепарації решітного 

стану 
м2 4,7 

Площа сепарації 

підбарабання 
м2 1,78 

Очищення  

Система очищення 

вітрорешіткова 

з двосекційним вентилятором 

Бункер зерновий 

Обсяг бункера, не менше м3 8,3 



Навантажувальна висота 

вивантажувального шнека, 

не менше 

мм 4500 

Довжина вильоту 

вивантажувального шнека, 

не менше 

мм 5060 

Пропускна здатність по 

хлібній масі, не менше 
Кг/с 10-10,5 

Продуктивність по зерну за 

годину основного часу 
т/год 16 

Ширина захвату жниварки м 7,0; 8,0 

Ємність паливного бака л 500 

Габаритні розміри і маса 

- довжина мм 17500 

- ширина мм 3650 

- висота мм 3950 

Маса в основній 

комплектації  
кг 

16920 (з жниваркою, візком і 

платформою-підбирачем) 

ЦІНА 
 2 450 000 грн. (Ціна за КЗС-9-

2 «Скіф 230») 

 



ВАТ «Гомсільмаш» 
КЗС- 812 «ПОЛІССЯ GS812» 

  
 

Полісся GS812 – класичний однобарабанний комбайн 

середнього класу з молотаркою шириною 1200 мм і 

чотирьохклавішним соломотрясом. Надійна технологічна схема і 

низькі експлуатаційні витрати роблять Полісся GS812 оптимальним 

рішенням для господарств з невисокою і середньою врожайністю 

зернових. Переваги традиційної конструкції доповнюють сучасна 

комфортабельна кабіна і інформаційно-керована система на базі 

бортового комп'ютера. 

Технічні характеристики 

Двигун 

Марка   

Д-260.4S3A, Д-

260.4  

ЯМЗ-236НЕ2-36 

Потужність двигуна номінальна к.с. 
210  

230 

Молотарка 

Ширина молотильного барабана мм 1200 

Діаметр молотильного барабана мм 800 



Частота обертання валу барабана об / хв 510-870 

Тип соломотряса   4-х клавішний 

Площа сепарації, не менше м2 4,92 

Загальна площа решіт очищення, не 

менше 
м2 3,86 

Загальна площа сепарації підбарабання, 

не менше 
м2 1,0967 

Довжина клавіш соломотряса м 4,1 

Обсяг бункера, не менше м3 5, 5 

Навантажувальна висота 

вивантажувального шнека, не менше 
мм 3800 

Пропускна здатність по хлібній масі, не 

менше 
кг / с 8 

Продуктивність по зерну за годину 

основного часу, не менше 
т / год 12 

Ширина захвату жатки м 5,0; 6,0; 7,0 

Ємність паливного бака л 500 

Габаритні розміри і маса, не більше: 

- довжина мм 10500 

- ширина мм 6500 

- висота мм 4500 

Маса в основній комплектації (без 

урахування транспортного візка) 
кг 13580 



ВАТ «Гомсільмаш» 
КЗС-10К «ПОЛІССЯ GS10» 

 
Полісся GS10 по продуктивності займає місце на верхній 

межі середнього класу. Молотарка шириною 1500 мм з одним 

великим барабаном, п’ятіклавішним соломотрясом і 

трьохкаскадною системою очищення - завдяки цим рішенням, а 

також ретельно підібраному двигуну, комбайн впевнено 

демонструє ефективну роботу в широкому діапазоні врожайності. 

Якість виконання збиральних операцій підтримується високим 

рівнем автоматизованого контролю та управління. 

Повністю відкриваються бічні капоти, зручний доступ до 

вузлів і механізмів, компресор в серійній комплектації дозволяють 

скоротити час на технічне обслуговування. 

Використання Полісся GS10, крім збирання зернових 

колосових, з адаптерами для прибирання різних культур дає 

можливість збільшити його сезонне завантаження з 180 до 300 

мотогодин, що забезпечує зниження прямих експлуатаційних 

витрат на одиницю напрацювання не менше ніж в 1,4 рази. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Двигун 

Марка   

ЯМЗ-238БК-2,  

Д-263.129 

Потужність двигуна номінальна кВт (к.с.) 213 (290) 



Молотарка 

Ширина молотильного барабана мм 1 500 

Діаметр молотильного барабана: мм 800 

Частота обертання валу барабана об / хв 440-870 

Тип соломотряса   5-тіклавішний 

Площа сепарації, не менше м 
2
 6,15 

Загальна площа решіт очищення, не менше м 
2
 5,0 

Загальна площа сепарації підбарабання, не 

менше м 
2
 1,37 

Довжина клавіш соломотряса м 4,1 

Обсяг бункера, не менше м 
3
 7,0 

Навантажувальна висота 

вивантажувального шнека, не менше мм 3 500 

Пропускна здатність по хлібній масі, не 

менше кг / с 10 

Продуктивність по зерну за годину 

основного часу, не менше т / год 15 

Ширина захвату жатки м 6,0; 7,0 

Ширина захвату підбирача м 3,4 

Ємність паливного бака, не менше л 500 

Габаритні розміри і маса 

Габаритні розміри і маса в основній комплектації (самохідна 

молотарка, зернова жатка шириною захвату 7 метрів) в робочому 

положенні, не більше: 

- довжина мм 10 600 

- ширина мм : 8 900 

- висота мм 4 500 

Маса в основній комплектації (без 

урахування транспортного візка) кг 15 550 



ВАТ «Гомсільмаш» 

КЗС-1218 «ПОЛІССЯ GS12» 

 

Полісся GS12 - високопродуктивний комбайн з молотильно-

сепаруючим пристроєм шириною 1500 мм, в якому застосовано 

прискорення потоку хлібної маси перед обмолотом. При цьому 

характерною рисою молотарки Полісся GS12 є великі діаметри 

барабана-прискорювача і молотильного барабана (600 і 800 мм) - 

більше, ніж в будь-якій іншій молотарці аналогічного типу. За 

рахунок цього комбайн забезпечує стабільний обмолот на збиранні 

«важких», в тому числі засмічених, високосоломних і вологих 

хлібів. Спеціальна повнопривідна версія комбайна ефективна на 

ґрунтах з низькою несучою здатністю. 

Ефективність застосування комбайна збільшується з 

використанням додаткових адаптерів для збирання різних культур, 

шляхом переоснащення молотарки (прибирання кукурудзи на зерно 

та соняшнику), молотарки і ходової частини (збирання рису). 

Залежно від переваг ринків, комбайн може оснащуватися 

двигунами від різних виробників. 

 

Технічні характеристики 

Двигун 

Марка   
ЯМЗ-238ДЕ-22, ЯМЗ-238ДЕ2-27, 

DTA530E, DTA570E 

Потужність двигуна 

номінальна 
к.с. 330 



Молотарка 

Ширина молотильного 

барабана 
мм 1500 

Діаметр молотильного 

барабана: 

 
 

-першого мм 600 

-другого мм 800 

Тип соломотрясу  П’ятиклавішний 

Площа сепарації, не 

менше 
м2 6,15 

Площа сепарації 

решітного стану 
м2 5,0 

Площа сепарації 

підбарабання 
м2 2,39 

Очищення  Трьохкаскадне з продувкою каскадів 

Бункер зерновий 

Тип бункера   

трансформований, з автоматичною 

сигналізацією заповнення і 

примусової розвантаженням 

Обсяг бункера, не 

менше 
м3 8,0 

Навантажувальна 

висота 

вивантажувального 

шнека, не менше 

мм 4000 

Пропускна здатність 

по хлібній масі, не 

менше 

кг 

/ с 
12 

Продуктивність по 

зерну за годину 

основного часу 

т / 

год 
18 

Ширина захвату жатки м 6,0; 7,0; 9,2 

Ємність паливного бака л 600 

Габаритні розміри і маса 

- довжина мм 10850 

- ширина мм 7600 

- висота мм 4500 

Маса в основній 

комплектації  
кг 

16600 (без урахування транспортного 

візка) 

ЦІНА  115 675 $  

 



ТОВ «Версатайл Україна» 

Зернозбиральний комбайн ACROS 

 

Зернозбиральні комбайни ACROS - нове покоління 

високопродуктивних зернозбиральних комбайнів Versatile. 

Комбайни Versatile вибирають ті, кому важливий, перш за все, 

фінансовий результат, хто шукає і знаходить оптимальні рішення в 

усьому, в тому числі в питанні вибору техніки. Ті, для яких 

виробництво зерна - прибутковий бізнес, а не «битва за врожай» за 

всяку ціну. 

Технічні характеристики 

МОДЕЛЬ Од. 

вим

. 

ACROS 550 ACROS 585 ACROS 595 

Plus 

Жатка Power Stream  + + + 

Ширина захвату 

жатки 

м 5/6/7/9 

Ширина захвату 

підбирача 

м 3,4 / 4,3 

Планетарний редуктор 

Schumacher 

 + + + 

Швидкість руху ножів хід / 

хв 

1140 1180 



Система Level Glide  + + + 

Візок для перевезення 

жатки 

 + + + 

Ширина молотарки мм 1480 

Діаметр молотильного 

барабана 

мм 800 

Частота обертання 

молотильного 

барабана 

об / 

хв 

335 - 1050 

понижуючий редуктор  опція 

Частота обертання 

молотильного 

барабана зі 

знижувальним 

редуктором 

об / 

хв 

200 - 450 

Кут обхвату 

підбарабання 

град 130 

Площа підбарабання м 
2
 1,38 

регулювання 

підбарабання 

 електропривод з керуванням з кабіни 

Пристрій Jam Control  + + + 

Число клавіш 

соломотряса 

 5 

Площа соломотряса м 
2
 6,15 6,30 

Площа решіт 

очищення 

м 
2
 5,1 5,2 

Довжина клавіш 

соломотряса 

мм 4100 

Тип системи очищення  2-х решітна 3-х решітна (2 

каскада) 

Частота обертання об / 335-1050 



вентилятора 

очищення 

хв 

Автономне 

домолачівающее 

пристрій роторного 

типу 

 + + + 

Система 

вивантаження Smart 

Launch 

 + + + 

обсяг бункера л 9 000 

Швидкість 

вивантаження (не 

менше) 

л / 

сек 

90 

Висота вивантаження мм 4 300/4 700 

Пристосування для 

збирання незернової 

частини врожаю 

 подрібнювач - розкидач 

Частота обертання 

измельчающего 

барабана 

об / 

хв 

1800/3400 

Кількість ножів шт 76 

Комплектація кабіни  Comfort Cab Comfort Cab II 

Інформаційна система 

Adviser 

 + + + 

Трансмісія  гідро-  

статична 

Коробка передач  3-х швидкісна 

Колісна база мм 4 000 

Колія ведучих коліс мм 3 100 

транспортна 

швидкість 

км / 

год 

0-27 



Тип шин ведучих коліс  30,5L R32 

Тип шин керованих 

коліс 

 18,4 R24 

Двигун виробник / 

марка 

 Автодизель /  

ЯМЗ 236-БК 

CUMMINS / 

6LTAA 8,9 

CUMMINS / 

6LTAA 8,9 

Робочий об'єм, число 

циліндрів, 

розташування 

 11,0 М 6 8,9 L 6 8,9 L 6 

номінальна 

потужність 

кВт 

(к.с.

) 

206 (280) 221 (300) 239 (325) 

Ємність паливного 

бака 

л 540 

Довжина / ширина / 

висота (без жатки в 

транспортному 

положенні) 

мм 8600/3880/3940 8850/3880/3940 

Маса (в стандартному 

виконанні, без жатки, 

без палива) 

кг 13 380 ± 400  14 330 ± 430 

 



ТОВ «Версатайл Україна» 

Зернозбиральний комбайн TORUM 

 

TORUM - один з найбільш високопродуктивних в світі 

роторних зернозбиральних комбайнів. Ця потужна машина здатна 

за один сезон прибрати понад 2 000 га різних культур, обмолачівая 

від 40 т зерна в годину, тобто понад 300 т за восьмигодинний зміну. 

Крім високої продуктивності і економічності, комбайни TORUM 

відрізняє здатність ефективно працювати на засмічених і вологих 

фонах. Це обумовлено застосуванням в конструкції технологічного 

тракту унікальної системи обмолоту Advanced Rotor System (ARS), 

яка включає відразу три інноваційних рішення: бітерную похилу 

камеру, ротор з обертової декою і трьома крапками обмолоту і 

безступінчатий привід ротора. 

Технічні характеристики 

Марка Од. 

вим

. 

TORUM 750 TORUM 780 

Жатка Power Stream  + + 

Ширина захвату 

жатки 

м 6/7/9 

Ширина захвату м 3,4 / 4,3 



підбирача 

Привід ріжучого 

апарату планетарний 

редуктор Schumacher 

 + + 

Швидкість руху 

ножів 

хід / 

хв 

1 180 

Синхронізація 

швидкості мотовила 

зі швидкістю руху 

комбайна 

 + + 

Система Level Glide  + + 

стеблепод'емнікамі  + + 

Візок для 

перевезення жатки 

 + + 

Тип молотильного 

апарату 

 роторний з обертовою декою 

камінняуловлювач  + + 

Advanced Rotor 

System (ARS) 

 + + 

Діаметр ротора мм 762 

Загальна довжина 

ротора 

мм 3200 

привід ротора  гидромеханічеський 

Частота обертання 

ротора 

об / 

хв 

250-1000 

Кут охоплення деки град 360 

Загальна площа 

підбарабання 

(молотильної і 

сепаруючої частини) 

кв.м

. 

5,40 

Тип системи  3-х решентая (2 каскаду) 



очищення 

Площа решіт 

очищення загальна 

к.кв. 5,2 

Частота обертання 

вентилятора 

очищення 

об / 

хв 

350-1050 

Автономне 

домолачівающее 

пристрій роторного 

типу 

 + + 

Автоматична 

централізована 

система мастила 

 опція опція 

обсяг бункера л 10 500 12 000 

швидкість 

вивантаження 

л / c 105 

Висота 

вивантаження 

мм 5200 5700 

Вібропобудітелі  + + 

Пристосування для 

збирання незернової 

частини врожаю тип 

 2-х швидкісний подрібнювач-розкидач 

Половорозкидувач 

Частота обертання 

измельчающего 

барабана 

об / 

хв 

1 600/3 400 

кількість ножів шт 76 

Регулювання кута 

розкидання з кабіни 

 опція + 

Комплектація 

Comfort Cab II 

 + + 

Інформаційна 

система Adviser III 

 + + 



Трансмісія  гідростатична 

Коробка передач  3-швидкісна 

транспортна 

швидкість 

км / 

год 

0 - 27 

Колісна база мм 3 817 

Колія ведучих коліс мм 3 120 

Тип шин ведучих 

коліс 

 30,5L R32 900 / 60R32 

Тип шин керованих 

коліс 

 540 / 70R24 500 / 70R24 

Змінний 

напівгусеничний хід 

 опція опція 

Повний привід  опція опція 

Двигун, виробник / 

марка 

 MTU / OM 460 LA 

Робочий об'єм, число 

циліндрів, 

розташування 

 12,82 л / L 6 

Номінальна 

потужність 

кВт 

/ к.с. 

313/425 372/506 

Ємність паливного 

бака 

л 850 

Система контролю 

витрат палива 

 + + 

Повітряний 

компресор 

 + + 

Габаритні розміри 

(без жатки), довжина 

/ ширина / висота 

мм 8 931/3 677/3 950 

Маса в стандартному 

виконанні без жатки 

кг 16 350 ± 490 



Група компаній «АМАКО» 

Зернозбиральний комбайн Massey 

Ferguson MF ACTIVA S 

 

Технічні характеристики 

Жатка і головний транспортер 
MF 7345 

MCS 

MF 7347 

MCS 

Ширина зрізу, доступна на FreeFlow, м 4,80 - 7,60 5,40 - 7,60 

Ширина зрізу, доступна на PowerFlow, м 5,50 - 6,20 5,50 - 6,80 

Жатка і реверс транспортера  +  +  

Жатка AutoLevel з системою 

автоматичногоконтролю висоти зрізу  
+  +  

Приймальний бітер PFR + +  

Система обмолоту 

Ширина барабану, мм  1346 1600 

Діаметр барабану, мм 600 

Частота обертання молотильного бараб

ана,об / хв 
380 - 1210 430 - 1310 



Підбарабанння 

Площа підбарабання, м² 0,99 0,99 

Електрична настройка підбарабання +  +  

Незалежні настройки передньої і 

задньої частини 
+  +  

Система сепарації 

Роторний сепаратор MCS plus, 1600 мм 

x 600 мм  
+  +  

Соломотряс 

Кількість/кылькысть ступеней 5/4  6/4 

Довжина соломотряса, мм 4256  

Площа соломотряса, м² 5,73  6,81 

Загальна площа сепарації, м²  7,62  9,06 

Система очищення 

Тип вентилятора  Радіальний 

Частота обертання вентилятора, об / хв  350-1050 

Частота обертання вентилятора, об / хв 

(знижений режим) 
270-840 

Оберти барабану  +  +  

Загальна площа сита, м²  4,67  5,81 

Обробка соломи 

Соломоподрібнювач -

 64 подвійнихзубчастих ножа 
+  +  

Дефлектори з електроприводом додаткова опція 



Розкидувач полови додаткова опція 

Єдиний перемикач 

важелясоломоподрібнювача 
+  +  

Зерновий бункер 
  

Об'єм, л  8600 

Швидкість розвантаження, л/сек  85 

Довжина шнека, м  4,5  

Висота розвантаження, м 4,3 

Двигун 

Двигун AGCO SISU POWER 

Об'єм, л  6,6  7,4 

Ном. 

потужність (ISO) при 2200 об/хв, к.с./кВт 

243 к.с./179 

кВт 

276 к.с./203 

кВт 

Об'єм паливного бака, л  620 

Трансмісія 

Тип / кіл-ть передач Гідростатична / 4  

Шини 

Передні  650/75 R 32  

Задні  460/70 R 24  

Передні, додатково 710/75 R 32  

Задні, додатково 800/65 R 32 

Кабіна 

XL 
Обігрівач, система 

кондиціонування повітря, 



дзеркала заднього виду з 

електронним 

управлінням, сидіння з 

пневматичною підвіскою 

Додатково 

Комплект високопродуктивного верхнь

огорешета для кукурудзи, включаючиви

сокопродуктивне решето 

додаткова опція 

Комплект для 

пониження оборотіввентилятора, об 

/ хв 

+  +  

Розміри 

Загальна довжина без жатки, мм 9070 

Додаткове обладнання 

Мультимедійна система з 

функцією навігації, компле

кт для збирання 

кукурудзи, повітряний 

компресор, комплект дляз

бирання гороху і бобів 

Транспортна ширина, мм 4000 

Вага, кг 12760 13700 

 



Група компаній «АМАКО» 

Зернозбиральний комбайн Massey 

Ferguson MF 7370 Beta 

 

Технічні характеристики  

Жатка и головний транспортер BETA 7370  

Ширина зрізу, доступна на FreeFlow, м 5,40 - 7,60 

Ширина зрізу, доступна на PowerFlow, 
м 

5,50 - 7,70 

Жатка та реверс транспортера 
наклонної камери 

+  

Жатка з системою автоматичного 
контролю висоти зрізу 

+  

Жатка AutoLevel +  

Подаючий бітер PFR в наклонній 
камері 

+  

Високоенерційний барабан 

8 + 8 баластных балок +  



Ширина / діаметр, мм 1600 / 600  

Діапазон частоти обертів, об/хв 430 - 1210  

Підбарабання 

Підбарабання ABC, градуси 14 

Кут захвату, градуси 120 

Площа, м² 0,99 

Роторний сепаратор MCS 

Ширина / діаметр, мм 1600 / 600  

Підбарабання сепаратору 

Кількість балок 8 

Площа, м² 1,07 

Можливість 
повного відводу підбарабання 

+  

Соломотряс 

Кількість / кількість ступеней 6 / 4 

Загальна площа сепарації, м² 9,06 

Площа сепарації, м² 6,81 

Система сепарації 

Стрясная дошка, з 
високими дільниками 

+  

Верхні і нижні решета з 
електроприводом 

+  

Загальна площа, м² 5,58 

Широколопастний вентилятор +  

Частота оберту вентилятора, об/хв 350 - 1050 

Оберти барабана з контролем  +  



Регулювання 
частоти обертання вентилятора, елект
рична, в кабіні 

+  

Зерновий бункер 

Об'єм, л 9000 

Швидкість вигрузки, л/сек 105 

Довжина шнека, м 5 

Висота розгрузки (м) 4,45 

Обробка пожнивних залишків 
 

Соломоподрібнювач +  

Двигун 

AGCO POWER +  

Об'єм, л 8,4 

Потужність (ISO 14396), л.с./кВт 320/ 235 

*з функцією Power Boost  360*/265 

Об'єм паливного бака, л 620 

Трансмісія 

Гіростатична 4 передачі +  

Шини 

Передні 800/65 R 32  

Задні 460/70 R 24  

Кабіна 

Skyline 

Обігрівач, системакондиціо
нування повітря,2-
компонентні дзеркала 
заднього виду 
зелектронним 



управлінням,сидіння 
з пневматичною 
підвіскою, рульоваколонка 
з регулюванням у 
трьох площинах, терміналTe
chTouch, холодильник,каме
ра заднього виду 

Розміри 

Загальна довжина без жатки, мм 8910 

Ширина без жатки, стандартні шини, м
м 

3900 

Вага, кг 13360 

Додатково 
 

Електропривод дефлекторів соломопо
дрібнювача 

опція 

Розкидувач полови опція 

Дополнительное оборудование  

Задняя ось с полным 
приводом (в стандартной 
комплектации версии 
ParaLevel), мультимедийная 
система с функцией 
навигации, комплект для 
уборки кукурузы, 
воздушный компрессор, 
комплект для уборки гороха 
и бобов 

 



Група компаній «АМАКО» 

Зернозбиральний комбайн Massey 

Ferguson T7 

 

 

Модель Massey Ferguson T7 

Зернова жатка Flex, робоча ширина, м 9 

Двигун AGCO Power 98AWF 

Об'єм, л 9.8 

Кількість циліндрів, л 7 

Номінальна потужність, к.с. 375 

Максимальна потужність, к.с. 451 

Об’єм паливного бака, л 870.6 

Трансмісія гідростатична 

Об’єм зернового бункера, л 13743 



Довжина вивантажувального шнека, 

мм 
7.56 

Швидкість вивантаження, л/с 141 

Ширина похилої камери, мм 1003 

Довжина ротора, мм 2235 (поперечний ротор) 

Діаметр ротора, мм 762 

Площа обмолочення та сепарації, м2 3.89 

Кут сепарації 360° 

Базова вага, кг 14479 

Довжина без жатки, м 8.61 

Колісна база, м 3.40 

Транспортна висота, м 3.58 

 



Волинська Фондова Компанія 

Комбайн зернозбиральний  

Challenger CH647С 

 
Характеристики: 

Ширина жатки м FF 4,80-7,60 / PF 5,4 - 6.8 

розміри барабана мм 600 x 1610 

кількість клавіш шт. 6 

Площа решіт м² 5.58 

двигун CH 647C л.с. 276 

Обсяг бункера, л 8600 

швидкість вивантаження л / с 85 

Шини 

передні 650 / 75R32 

задні 460 / 70R24 

Вага (з соломоподрібнювача) кг 12300 

 



ТОВ «Агроресурс» 

Комбайн зернозбиральний 

New Holland ТС5.90 

 

Зернова жатка 

Робоча ширина захвату м 6,1 

Жатка типу Varifeed м 6,1 

Мінімальна висота зрізу    см 5 

Виліт ножового полотна см 50 

Шнек з пальцями по всій довжині   стандарт 

Жатка типа  Flex Header м 6,1 

Мінімальна висота зрізу см 2,5 

Двигун 

Тип   NEF 6,8 

Номінальна потужність кВт/к.с

. 

177/241 

при 2100 об/мин кВт/к.с

. 

179/243 

Паливний бак л 400 



Повітряний компресор для обдуву   стандарт 

Похила камера 

Ширина мм 1314 

З поперечною флотацією Auto float   стандарт 

Контроль висоти зрізу   стандарт 

Кількість ланцюгів   3 

Каміннєприймач   стандарт 

Барабан 

Діаметр мм 607 

Ширина мм 1300 

Кількість бичів шт 8 

Діапазон швидкості об/хв 417-1037 

Підбарабання 

Ширина мм 1320 

Площа м² 0,79 

Регулювання   механічне 

Кут обхвату градус 111 

Бітер 

Площа підбарабання бітера м² 0,29 

Ротаційний сепаратор 

Діапазон швидкості об/хв 400/740 

Площа підбарабання ротаційного 

сепаратора 

м² 0,83 

Загальна площа обмолоту м² 1,72 

Соломотряс 

Кількість клавіш шт 5 

Довжина клавіш мм 3450 

Площа сепарації м² 4,68 

Очищення 

Загальна площа очищення мКв 4,321 

Вентилятор очистки 



Кількість лопатей шт 6 

Діапазон швидкості об/хв 340-970 

Дистанційне керування   електро 

Система домолоту   на барабан 

Зерновий бункер 

Об’єм л 6400 

Швидкість вивантаження л/сек 72 

Подрібнювач соломи 

Тип ротора подрібнювача   4  рядний 

Швидкість ротора подрібнювача об/хв 2400/3400 

Кабіна  (Harvest Suite™) 

Кондиціонер та опалення   стандарт 

Маса без жатки кг 8720 

 

 



ТОВ «Агроресурс» 

Комбайн зернозбиральний 

New Holland СХ8.80 

 

Флагман серед клавішних комбайнів. Чотирибарабанний 

обмолот у стилі NEW HOLLAND з секційним підбарабанням. 

Двигун FPT Cursor 9 та максимальною потужністю 394 к.с. 

Монітор IntelliView™ IV - функція автоматичного 

налаштування так і індивідуальних параметрів. Система 

OPTI-FAN™: точна робота поздовжнього нахилу комбайна. 

Трьохкаскадна система очистки з решетом попередього 

очищення. 

Зернова жатка 

Жатка типу Varifeed  м 7,32-9.15 

Мінімальна висота зрізу  см 5 

Виліт ножового полотна  см 50 

Шнек з пальцями по робочій ширині   стандарт 

Жатка типу  Flex Header м 7,6-9.15 

Мінімальна висота зрізу в плаваючому 

режимі                                           

см 2,5 



                         

Шнек з пальцями по робочій ширині   стандарт 

Двигун 

Модель   IVECO 

Cursor 9 

Номінальна потужність двигуна  по 

ISO  

кВт/к.с. 260 / 354 

при 2100 об / хв 

Паливний бак л 1000 

Похила камера 

Ширина мм 1574 

Поперечна флотація Auto float   + 

Контроль висоти   + 

Кількість ланцюгів   4 

Обмолочуючий  барабан 

Діаметр мм 750 

Ширина    мм 1560 

Кількість бичів шт 10 

Діапазон швидкісті об/хв 305-905 

Підбарабання 

Модульне (секційне)   стандарт 

Ширина мм 1580 

Площа м2 1,18 

Кут охоплення градус 111 

Бітер 

Площа підбарабання бітера м2 0,29 

Ротаційний сепаратор 

Швидкість об/хв 387 / 700 

Площа підбарабання ротаційного 

сепаратора 

м2 0,93 

Система Multi – thresh   + 



Загальна площа обмолоту м2 2,54 

Соломотряс 

Кількість клавіш шт 6 

Площа сепарації м2 5,93 

Очищення 

Загальна площа очищення мКв 6,5 

Дистанційне керування   Електро 

Cистема Opti-Fan   + 

Зерновий бункер 

Обєм л 11500 

Швидкість вивантаження л/сек 120 

Подрібнювач соломи 

Тип ротора подрібнювача   4 рядный 

Швидкість ротора подрібнювача об/хв 1200 / 3500 

Кабіна (Harvest Suite™) 

Кондиціонер   + 

Монітор   Intelliview IV 

Трансмісія  гідростатична 

Передні шини   900/60R32 

Задні шини   600/65R28 

Маса (орієнтовно) без жатки кг 15400 

  



ТОВ «Агроресурс» 

Комбайн зернозбиральний 

New Holland CR9.80 

 

Зернова жатка 

Жатка типа  Varifeed  м 7,32-12,5 

Мінімальна висота зрізу см 5 

Виліт ножового полотна  см 50 

Шнек с пальцями по всій  рабочій ширині   стандарт 

Жатка типу  Flex Header      м 7,6-9.15 

Мінімальна высота зрізу в плаваючому 

режимі  

см 2,5 

Шнек с пальцями по всій  рабочій ширині   стандарт 

Транспортер похилої камеры 

Кількість ланцюгів   3 

Тип певерсного пристрою   гідравлічний 

Поперечна флотація «Auto float»   стандарт 

Система віддділення каменів   стандарт 

Повздовжні ротори 

Діаметр ротора                               мм 559 



Довжина ротора                                   мм 2638 

Довжина секції шнека                        мм 390 

Довжина молотильного апарату мм 739 

Довжина сепараційного апарату мм 1090 

Довжина виватажувальної частини                  мм 419 

Підбарабання 

Кут охоплення гр 84 

Кут охоплення з подовженням гр 123 

Регулювання   електро 

Підбарабання  сепаратора 

Кількість секцій   3 

Кут охоплення гр 148 

Бітер 

Ширина мм 1560 

Діаметр мм 400 

Кут охоплення підбарабання бітера гр 54 

Загальна площад обмолоту и сепарації м² 3,06 

Очистка 

Самовыравнивающийся решетный стан   стандарт 

Решето предварительной очистки   стандарт 

Решетный стан двойного действия   стандарт 

Общая площадь ветрорешетной очистки м² 6,5 

Дистанционное управление   електро 

Вентилятор очищення 

Число лопатей   6 

Діапазон швидкості об/хв 200-1050 

Система домолоту 

Роторна молотилка Roto-Thresh system   подвійна 

Індикатор домолота на мониторі   стандарт 

Зерновий бункер 

Обєм літрів 12500 



Швидкість вивантаження л/сек 126 

Датчики вологості та врожайності   стандарт 

Обробка пожнивних решток 

Подрібнювач  соломи   стандарт 

Швидкість ротора подрібнювача Об/хв 1200 / 3500 

Розкидач полови   стандарт 

Двигун 

Модель   IVECO 

Cursor 13 

Максимальна потужність двигуна                     к.с. 530 

Ємність паливного баку,                 л 1000 

Повітряний компресор   стандарт 

Трансмісія 

Тип   гідростатика 

 



ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» 

Комбайн Case IH Axial Flow 5140 

 
ДВИГУН 

Модель FPT NEF 6.7L, TIER II 

Робочий об'єм 6,7 л 

номінальна потужність 279 к.с. (205 кВт) 

максимальна потужність 299 к.с. (220 кВт) 

Максимальний крутячи момент High Pressure Common Rail 

Тип паливної системи 946 л 

ХОДОВА ЧАСТИНА 

колісна формула Передній привід (2WD) 

Тип трансмісії 2-х швидкісний гідростатичний привід 
з 2-ма діапазонами швидкостей 

Типорозмір коліс: передніх Одинарні 800 / 65R32 

задніх Одинарні 600 / 65R28 

СИСТЕМИ обмолот СЕПАРАЦІЇ 

Тип системи обмолоту і 
сепарації 

Однороторний / решітні стану 

ротор Привід від ремінного варіатора і 3-х 
швидкісний КПП 



Діаметр по зовнішньому краю бичів 
762 мм, діаметр труби ротора 649 мм 

Довжина ротора 2794 мм 

Обороти ротора 250 ... 1150 об / хв 

клітка ротора 3 модуля обмолоту і 3 - сепарації 

Кут охоплення модулів обмолоту 
156,5 °, сепарації - 133 ° 

очищення Площа очищення 5,13 м ² 

Вентилятор «Cross Flow», 36 лопатей,  
діаметр 288,9 мм 

Недомолоту повертається в ротор 

Тип системи обробки 
незернової частини 

Встановлений поперек ножовий ротор 
і контрножі 

Тип системи викиду незернової 
частини 

Два горизонтальних розкидають 
диска з планками 

СИСТЕМИ накопичення І РОЗВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА 

Обсяг бункера очищеного зерна 8,81 м 3 

Довжина вивантажувального 
шнека 

6,6 м 

Продуктивність 
вивантажувального шнека 

0,088 м 3 / с 

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА НАВІГАЦІЇ 

моніторинг Кольоровий сенсорний AFS Pro 700 
(датчики врожайності і вологості 
опционно) 

Системи GPS-навігації Вибрані моделі можливо установка 
автопілота, системи GPS навігації і 
картографування 

Габарити, ВЕС 

Довжина ширина висота 7,7 / 3,9 / 4,7 м 

Вага (орієнтовний) 15450 кг 

 



ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» 

Комбайн Case IH Axial Flow 9240 

 
ДВИГУН 

Модель FPT Cursor 16, TIER II 

Робочий об'єм 15,9 л 

номінальна потужність 557 к.с. (410 кВт) 

максимальна потужність 633 к.с. (466 кВт) 

Максимальний крутячи 
момент 

High Pressure Common Rail 

Тип паливної системи 1200 л 

ХОДОВА ЧАСТИНА 

колісна формула Передній привід (2WD) 

Тип трансмісії 4-х швидкісний гідростатичний привід 

Типорозмір коліс: передніх Одинарні 900 / 60R32 або гумові 
гусениці, шириною 76 см 

задніх Одинарні 600 / 70R28 

СИСТЕМИ обмолоту та СЕПАРАЦІЇ 

Тип системи обмолоту і 
сепарації 

Однороторний / решітні стан 



ротор Привід від безступінчатим КПП Power 
Plus TM з 3-ма діапазонами 

Діаметр по зовнішньому краю бичів 762 
мм, діаметр труби ротора 649 мм 

Довжина ротора 2623 мм 

Обороти ротора 220 ... 1180 об / хв 

клітка ротора 4 модуля обмолоту і 4 - сепарації 

Кут охоплення модулів обмолоту 180 °, 
сепарації - 180 ° 

очищення Площа очищення 6,9 м ² 

Вентилятор «Cross Flow», 40 лопатей, 
діаметр 392,5 мм 

Домолачівающее устройтсво 

Тип системи обробки 
незернової частини 

Встановлений поперек ножовий ротор і 
контрножі 

Тип системи викиду 
незернової частини 

Два вертикальних лопатевих розкидачі з 
бічними дефлекторами 

СИСТЕМИ накопичення І РОЗВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА 

Обсяг бункера очищеного 
зерна 

14,4 м 3 

Довжина вивантажувального 
шнека 

7,6 м 

Продуктивність 
вивантажувального шнека 

0,113 м 3 / с 

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА НАВІГАЦІЇ 

моніторинг Кольоровий сенсорний AFS Pro 700 
(датчики врожайності і вологості) 

Системи GPS-навігації Вибрані моделі можливо установка 
автопілота, системи GPS навігації і 
картографування 

Габарити, ВЕС 

Довжина ширина висота 8,9 / 4,0 / 4,7 м 

Вага (орієнтовний) 17 735 кг 

 



ТОВ «Агросем» 

Комбайн зернозбиральний  

JOHN DEERE W540-W660 

 

Зернозбиральні комбайни WTS осінню 2007 року були замінені 

комбайнами W-ряду. 

В порівнянні з попередником дана серія не зазнала значних 

змін. У високоефективних комбайнах серії W використана добре 

зарекомендована класична технологія обмолоту з використанням 

клавішного соломотряса, завдяки якому матеріал обробляється 

делікатно, і при цьому розхід палива досить малий. А також 

простора кабіна, яка дозволяє оператору зберігати зосередженість 

впродовж всього робочого дня. 

Машини цієї серії обладнуються системою Quadra-flo, яка 

забезпечує високу чистоту зерна в бункері при мінімальних 

регулюваннях та при будь-яких умовах роботи. 

Обладнання нової кабіни Deluxe: першокласне  сидіння на 

пневматичній підвісці, прекрасний огляд, тоноване міцне скло, 

сонцезахисні дашки, просторе відділення для речей, регульована 

кермова колонка – все це створює абсолютний комфорт для 

оператора. 

 



Модель 

комбайна 

John 

Deere 

W540 

John 

Deere 

W550 

John 

Deere 

 W 650 

John 

Deere  

W 660 

Роки випуску 

комбайна 
2007- 2007- 2007- 2007- 

Виробник 

двигуна 

комбайна 

JD JD JD JD 

Модель двигуна 

комбайна 

6068HZ4

80C 

6068HZ

482 

6090HZ

003C 

6090HZ0

03B 

Робочий об'єм 

двигуна, см куб 
6788 6788 8984 8984 

Кількість 

циліндрів 

двигуна 

6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 

Потужність 

двигуна, кінські 

сили 

255 290 320 350 

Об'єм 

паливного баку, 

л 

800 800 800 800 

Кількість 

передач 

трансмісії 

3 3 3 3 



Тип трансмісії 

комбайна 

гідравліч

на 

гідравлі

чна 

гідравлі

чна 

гідравліч

на 

Швидкість руху 

комбайна, 

км/год 

0-25 0-25 0-25 0-25 

Ширина жатки 

комбайна, см 
550 550 610 610 

Ширина 

альтернативної 

жатка, см 

430-610 430-610 670-915 670-915 

 



ТОВ «Агросем» 

Комбайн зернозбиральний  

JOHN DEERE S560-S690 

 

Комбайн John Deere із серії S оснащений 

високопродуктивним кулястим ротором, і є чудовим балансом 

якості та продуктивності. У сепаратор зерно подається трьома 

шляхами, а це веде до зменшення ефекту склеювання та 

утворювання грудок, а також зменшує споживання потужності. Як 

результат - поступальна швидкість може збільшуватися, і стає 

можливим працювати майже при будь-яких умовах, незалежно від 

стану зерна. Завдяки зубчастій сепарації, створеній саме компанією 

John Deere, поліпшується якість зерна і соломи, забезпечується 

повна сепарація. 

Модель комбайна 
John Deere 

S560 

John Deere 

S690 

Роки випуску комбайна 2007-2008 2007- 

Виробник двигуна комбайна JD JD 

Модель двигуна комбайна 6090JJ008 6135HH001 



Робочий об'єм двигуна, см 

куб 
8984 13548 

Кількість циліндрів двигуна 6 TI 6 TI 

Потужність двигуна, кінські 

сили 
319 491 

Об'єм паливного баку, л 757 1155 

Кількість передач трансмісії 3 3 

Тип трансмісії комбайна гідравлічна гідравлічна 

Швидкість руху комбайна, 

км/год 
0-25 0-25 

Ширина жатки комбайна, см 610 760 

Ширина альтернативної 

жатки, см 
670-915 915 

 



ТОВ «Агросем» 

Комбайн зернозбиральний  

JOHN DEERE T550-T670 

 

Комбайни серії Т - це машини, здатні швидко і якісно 

обмолотити все, що було вирощено в полі, при мінімальних втратах 

і не пошкоджуючи зерно та солому. 

Комбайн цієї серії має якісно нову багатобарабанну систему 

обмолоту, яка здатна навіть при високій вологості культур і 

засміченості полів відділити максимум зерна з щільної вологої 

маси. T670 має максимальну потужність серед комбайнів цієї серії в 

400 к.с., і в базовій комплектації оснащений всім спектром систем 

AMS. Цей комбайн вже має встановлені системи точного 

землеробства. 

Машини оснащуються Системою HarvestDoc, яка 

використовується для картографування врожайності та запису 

інформації про врожайність культури на карту пам'яті. Потрібно 

тільки вставити карту в комп'ютер і створити карти врожайності і ви 

отримаєте загальну інформацію про роботу. 

 



Модель комбайна T550 T560 T660 T670 

Роки випуску комбайна 2007- 2007- 2007- 2007- 

Виробник двигуна 

комбайна 
JD JD JD JD 

Модель двигуна комбайна 
6068H

Z482 

6090H

Z003B 

6090H

Z003B 

6090HZ

003D 

Робочий об'єм двигуна, см 

куб 
6788 8984 8984 8984 

Кількість циліндрів двигуна 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 

Потужність двигуна, кінські 

сили 
290 350 350 400 

Об'єм паливного баку, л 800 800 800 800 

Кількість передач трансмісії 3 3 3 3 

Тип трансмісії комбайна 
гідрав

лічна 

гідрав

лічна 

гідрав

лічна 

гідравлі

чна 

Швидкість руху комбайна, 

км/год 
0-25 0-25 0-25 0-25 

Ширина жатки комбайна, 

см 
550 550 610 610 

Ширина альтернативної 

жатки, см 

430-

610 

430-

610 

670-

915 
670-915 



ТОВ «КЛААС  УКРАЇНА» 

Комбайн зернозбиральний  

CLAAS LEXION 650-670 

 

Нова комфортабельна кабіна гарантує підвищений комфорт і 

концентрацію під час роботи. Візуальний контроль домолоту з 

сидіння комбайнера за допомогою електронної системи 

GRAINMETER, системи CEBIS, CRUISE PILOT, автоматичне рульове 

управління і CLAAS TELEMATICS, забезпечують унікальний комфорт 

управління. Завдяки системі обмолоту APS продуктивність 

підвищується на 20%. 

Зерновий бункер ємкістю 10500 л.Система 3-D очищення для 

роботи на схилах крутизною до 200. Для комбайна характерний 

спеціальний професійний подрібнювач CUT II і радіальний розкидач 

для рівномірного розподілу по всій робочій ширині. 

 Жатки VARIO забезпечують збільшення продуктивності на 

10% за рахунок оптимізації потоку маси. 

Двигуни Caterpillar, що відповідають вимогам найсучасніших 

норм токсичності ОГ, забезпечують надійний запас потужності 

навіть у найважчих умовах. 

 

 



Модель комбайна Lexion 650 Lexion 660 Lexion 670 

Роки випуску 
комбайна 

2010- 2010- 2010- 

Виробник двигуна 
комбайна 

Caterpillar Caterpillar Caterpillar 

Модель двигуна 
комбайна 

С 9 С 9 C 13 

Робочий об'єм 
двигуна, л 

8,8 8,8 12,5 

Кількість циліндрів 
двигуна 

R 6 R 6 R 6 

Номінальна 
частота обертання, 
об/хв 

2100 2100 1900 

Номінальна 
потужність 
двигуна , кс 

313 355 390 

Максимальна 
потужність 
двигуна, кс 

339 378 431 

Об'єм паливного 
баку, л 

800 800 800 

Кількість передач 
трансмісії 

- - 2 

Тип трансмісії гідравліка гідравліка гідравліка 



комбайна 

Швидкість руху 
комбайна, км/год 

0-30 0-30 0-40 

Ширина 
стандартної жатки, 
см 

540,600,660,
750, 900 

540,600,660,
750, 900 

540,600,660,7
50, 900 

Ширина жатка 
VARIO, см 

540 — 1200 540 — 1200 540 — 1200 

Ширина складної 
жатки, см 

450, 540 450, 540 450, 540 

 



ТОВ «КЛААС  УКРАЇНА» 

Комбайн зернозбиральний CLAAS 

TUCANO 320-450 

 
Комбайн Tucano цієї серії було представлено восени 2007 

року, як наступника серій комбайнів Medion і Mega. Tucano 

підходить для збору будь-якої культури завдяки своїй системі 

Multicrop, яка отримала високу довіру. В молотарці комбайнів 

Tucano фахівцям вдалося обвести головне підбарабання навколо 

молотильного барабана набагато далі, ніж у традиційних моделей. 

Такого великого кута у 151 градус - не було раніше ні у 

однієї молотарки. Принцип дії роторної системи сепарації 

залишкового зерна ROTO PLUS простий, але надзвичайно 

ефективний. Роторний барабан молотильного агрегату APS подає 

зернову масу до ротора. Осьове обертання роторів забезпечує 

потужний відцентровий момент, під дією якого зерна ефективно 

відділяються від соломи. Завдяки збільшеному до 570 мм діаметру 

ротора в установці створюється високе відцентрове зусилля для 

забезпечення ефективної сепарації зерна вже на незначних 

оборотах. Результатом цього стає делікатна обробка соломи з 

максимальною сепарацією. Комбайн Tucano забезпечує 

ефективний розподіл соломи при мінімальному споживанні 

палива. Системи ACTIVE SPECIAL CUT вперше представлені в 

установках даного класу, забезпечуючи Tucano однозначне 

лідерство у своєму класі. 



Модель комбайна Tucano 320 Tucano 430 Tucano 450 

Роки випуску 

комбайна 
2007- 2007- 2007- 

Виробник двигуна 

комбайна 
Mercedes-Benz 

Mercedes-

Benz 

Mercedes-

Benz 

Модель двигуна 

комбайна 
OM 906 LA OM 906 LA OM 926 LA 

Робочий об'єм 

двигуна, см куб 
6370 6370 7200 

Кількість циліндрів 

двигуна 
6 TI 6 TI 6 TI 

Потужність двигуна, 

кінські сили 
190 240 275 

Об'єм паливного 

баку, л 
500 500 600 

Кількість передач 

трансмісії 
3 3 3 

Тип трансмісії 

комбайна 
гідравлічна гідравлічна гідравлічна 

Швидкість руху 

комбайна, км/год 
0-25 0-25 0-25 

Ширина жатки 430 490 600 



комбайна, см 

Ширина 

альтернативної 

жатка, см 

370-750 370-750 430-900 

 

 

 


