
Krone BiG X 500/700/850/1100 кормозбиральний комбайн 

 
Технічні характеристики модельного ряду комбайнів Big X 

Модель 

комбайна 

Двигун Потужність 

двигуна 

Ємність паливного 

бака 

Подрібнюючий  

барабан 

Big X 500 Mercedes-Benz OM 

460 LA 12,8 л. / V6 

375 кВт / 510 к.с. 960 л. + 330 опція V-подібний 20 або 28 

ножів 

Big X 700 MAN V8 D 2868 

16,16 л. / V8 

570 кВт / 775л.с. 960 л. + 330 опція V-подібний 20, 28 або 40 

ножів 

Big X 850 MAN V12 D 2862 

24,24 л. / V12 

625 кВт / 850 к.с. 1150 л. +400 Опція V-подібний 20, 28 або 40 

ножів 

Big X 1100 MAN V12 D 2862 

24,24 л. / V12 

793 кВт / 1078 л.с. 1150 л. +400 Опція V-подібний 20, 28 або 40 

ножів 

 

Потужність двигуна до 1078 к.с. і ширина захвату більше 10 метрів. Швидкість руху по 

дорозі 40 км/год в серійному виконанні. Завдяки новаторській концепції гідростатичного 

приводу і характеристикам руху, як у легкового автомобіля, цей кормозбиральний комбайн 

рухається на більш низьких оборотах двигуна швидше, що дозволяє економити до 25 

відсотків палива. Серійне оснащення гідравлічним приводом подпресовуючих вальців і 

можливість налаштовувати довжину різання з кабіни, не перериваючи руху. Новітні 

технології, високий робочий комфорт, і ще один найважливіший аспект - якість подрібнення 

найвищого рівня. 

 

Кормозбиральні комбайни c системою AutoScan.  

Цей фотооптичні датчик, вбудований в приставку для збирання кукурудзи, за колірним 

балансом автоматично розпізнає ступінь зрілості кукурудзяного стебла. Виходячи з цього, 

електронний пристрій регулювання визначає оптимальну довжину подрібнення. 

 

Ціни – 300 - 360 тис. Євро 



CLAAS JAGUAR 870-830 

JAGUAR 870 860 850 840 830 

двигун Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz 

Тип OM 502 LA OM 502 LA OM 460 LA OM 460 LA OM 460 LA 

циліндри V8 V8 R6 R6 R6 

Потужність двигуна 

при  

1800 об / хв (ECE R 

120) 

390 (530) 350 (476) 315 (428) 260 (354) 220 (299) 

Цінові пропозиції 

ПриватЛізинг, Євро 
369 500 318 000 292 000 277 800 - 

 

Переваги: 

 

 1. Чудова концепція управління з додатковими функціями CEBIS  

2. Світлодіодне робоче освітлення  

3. Концепція зернодробилки Corncracker  

4. Двигуни з нормою токсичності ОГ Stage IIIA (Tier 3)  

5. Модульна система баластування  

6. Дозування консерванту в залежності від сухої массиі велика ємність для консерванту  

7. Підвищення ефективності завдяки CRUISE PILOT  

8. DYNAMIC POWER з новими функціями  

9. Ємність бака палива до 1450 л для тривалої експлуатації  

10. Унікальна концепція доступу для швидкого і простого техобслуговування  

11. Оптимізація ходової частини зі значно меншим радіусом розвороту і шинами великого 

розміру  

12. Пристрій заточування ножів, що працює в залежності від пропускної здатності  

13. Потужний механічний привід для приставок  

14. Вимірювання врожайності QUANTIMETER (вимір об'ємного потоку)  

15. Датчики для аналізу в ближній інфрачервоній області для визначення сухої речовини  

16. Багатофункціональний джойстик CMOTION (стратегія управління CLAAS) 



КОРМОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» 

 

Двигун 

Марка  ЯМЗ-238АК-1 

потужність двигуна кВт (к.с.) 172 (235) 

Марка  ОМ 906 LA  

(Mercedes-Benz) 

потужність двигуна кВт (к.с.) 170 (230) 

Марка  ЯМЗ-236БЕ2 

потужність двигуна кВт (к.с.) 184 (250) 

Марка  SC9D 230.1G2 

потужність двигуна кВт (к.с.) 170 (230) 

Пропускна здатність комбайна 

На збиранні кукурудзи молочно-воскової 

стиглості 

кг / с 8,5-30 

На збиранні кукурудзи з качанами воскової 

стиглості зерна 

кг / с 6-12 

На підборі підв'ялених трав кг / с 4,0-11 

На прибиранні трав кг / с 6,2-15 

Ширина захоплення адаптерів 

- Жатка для прибирання грубостебельних 

культур 

м 3,0 

- підбирач м 3,0 

- Трав'яна жатка м 5,0 

Живильний апарат 

Ширина мм 640 

Металодетектор, камнедетектор  серійно 

Гідромеханічний привід живильного апарата  серійно 

Електрогідравлічний реверс вальців  серійно 

Подрібнюючий апарат барабанного типу 

Число ножів на барабані шт 24 

Діаметр измельчающего барабана мм 750 

довжина різання мм 4,2 / 6/9/13 

Розташування ножів  Шевронне, із зсувом, в 2 ряди по 12 ножів 



заточка ножів  механічн ручне 

Електрогідравлічна регулювання довжини 

різання з кабіни 

 серійно 

Доізмельчающее пристрій активного типу  Піддон з рифленими бичами 

силосопровода  поворотний, з вивантаженням подрібненої 

маси на 3 сторони 

Ємність паливного бака л 400 

Швидкість руху 

Транспортна швидкість руху, не більше км / год 20 

Робоча швидкість руху, не більше км / год 12 

Число коліс: керованих / провідних шт 2/2 

База / дорожній просвіт мм 2025/250 

Колія коліс: керованих / провідних мм 2710/2600 

Габаритні розміри і маса самохідного подрібнювача без адаптерів 

довжина мм 6400 

Ширина мм 3640 

Висота мм 3640 

маса подрібнювача кг 7800 

Габаритні розміри і маса самохідного подрібнювача в транспортному положенні 

З підбирачем 

довжина мм 8400 

Ширина мм 3700 

Висота мм 3700 

 

Ціна від офіційного дилера ТОВ «ТД «Гомсільмаш-Україна» – 68 000 $ 



КОМПЛЕКС кормозбиральних високопродуктивних КВК-8060  

«Палессе FS8060» 

 

Двигун 

Марка 
 

ОМ 502 LA  

(Mercedes-Benz) 

Потужність двигуна кВт (к.с.) 440 (600) 

Продуктивність комбайна за 1 годину основного часу 

На збиранні кукурудзи молочно-воскової стиглості т / год 216 

На збиранні кукурудзи з качанами воскової стиглості зерна т / год 100 

На підборі підв'ялених трав т / год 90 

На прибиранні трав т / год 108 

Ширина захоплення адаптерів 

- Жатка для прибирання грубостебельних культур м 6,0 

- підбирач м 3,0 / 3,8 

- Трав'яна жатка м 6,0 

Установча висота ріжучого апарату 

Жатки для грубостебельних культур мм 120-300 

Жатки для збирання трав, мінімальна мм 50-220 

Живильний апарат 

Ширина мм 770 

число вальців шт 6 

Металодетектор, каменедетектор 
 

серійно 

Гідромеханічний привід живильного апарата адаптерів 
 

серійно 

Гідромеханічний реверс вальців 
 

серійно 

Подрібнюючий апарат барабанного типу 

Ширина подрібнюючого барабана мм 780 

Діаметр подрібнюючого барабана мм 630 

Частота обертання барабана об / хв 1200 

Число ножів на барабані шт 40 

Варіанти установки ножів шт 20/40 

Довжина різання при 20 ножах мм 12 ... 48 



Довжина різання при 40 ножах мм 6 ... 24 

Розташування ножів 
 

4 ряди 

Заточування ножів 
 

автоматична 

Електрогідравлічна регулювання довжини різання з кабіни 
 

серійно 

Доізмельчающее пристрій активного типу 
 

серійно 

Ступінь руйнування зерен кукурудзи в фазі воскової стиглості, не менше % 98 

Висота завантаження подрібненої маси в транспортні засоби, не 

менше 
м 4,5 

Кут повороту силосопровода град. 210 

Устаткування для внесення консервантів 
 

серійно 

Ємність паливного бака, всього, в т.ч .: л 1115 

- основного л 830 

- додаткового л 285 

Швидкість руху 

діапазон швидкостей км / год 0-40 

Максимальна робоча швидкість км / год 14 

Число коліс: керованих / провідних шт 2/4 

База / дорожній просвіт мм 3100/340 

Колія коліс: керованих / провідних мм 2660/2880 

Габаритні розміри і маса самохідного подрібнювача без адаптерів 

довжина мм 6980 

Ширина мм 3920 

Висота мм 4000 

маса подрібнювача кг 15150 

Габаритні розміри і маса самохідного подрібнювача в транспортному положенні 

З жаткою для грубостебельних культур 

довжина мм 9350 

Ширина мм 3920 

Висота мм 4000 

Централізована система мастила 
 

серійно 

GPS-навігатор 
 

опція 

Автовождение по рядках грубостебельних культур (система 

«Автоконтур»)  
опція 

 

Ціна від офіційного дилера ТОВ «ТД «Гомсільмаш-Україна» – 308 171 $ 

  



Кормозбиральний комбайн  DON 680M 

ї 

Кормозбиральний комбайн DON 680M - оптимальний варіант для середніх і 

дрібних тваринницьких господарств зі стадом до 500 голів або великих 

тваринницьких господарств, які використовують машини подібного класу для 

забезпечення щоденної підгодівлі худоби. 

 

Найменування характеристик Од.вим DON 680M 

Двигун 

Марка  ЯМЗ-238ДК-1 з турбонаддувом 

Потужність двигуна кВт 213 

Потужність двигуна л.с. 290 

Ємність паливного бака л 540 

Адаптери 

Трав'яна жатка м 5 

Жатка роторна суцільного зрізу для 

прибирання кукурудзи 

м 3,8 (6 рядків) 

Підбирач м 2,2; 3,0 

Живильний апарат (живильна камера) 

Ширина мм 680 

Число подавальних і підпресовуючих вальців  5 

Подрібнюючий барабан 

Діаметр мм 750 

Ширина мм 646 

Частота обертів об / хв 838 

Розташування ножів  V-образне шевронне 

Кількість ножів  24 полуножа 

Довжина різання мм 3,5; 8; 20 

Силосопровода 

Кут повороту град. 180 

Розміри і маса 

Висота в робочому положенні мм 5200 

Довжина в робочому положенні мм 8210 (з роторною жаткою) 

Ширина в робочому (транспортному) 

положенні мм 4110 (з роторною жаткою) 

Висота базової машини мм 3926 



Маса базової машини кг 9400 (без адаптерів) 

Додаткове обладнання 

Металодетектор 

 

опція 

Доподрібнювач зерен 

 

+ 

Прискорювач викиду 

 

+ 

Заточування ножів 

 

механічно 

Пропускна здатність кг / с 15 (14,8-18,2) 

Продуктивність за 1 годину основного часу т / год 54 (53,1-67,5) 

Пропускна здатність кг / с 14 (8,4) 

Продуктивність за 1 годину основного часу т / год 50 (24,7-77,7) 

Пропускна здатність кг / с 30 (36,8) 

Продуктивність за 1 годину основного часу т / год 108 (132,6) 

 

Дилерська ціна від «Версатайл Україна» з комплектом адаптерів – 111 668 Євро 

Гарантія – 2 роки (600 мотогодин) 


