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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

1. Енергетичні засоби
Передове тракторобудування:
- Виготовлення тракторів серіями. В межах серії всі
моделі мають спільне шасі і відрізняються між
собою двигунами, які мають різну потужність,
коробками передач та іншими вузлами.
- Виготовлення двигунів серіями, в яких
моделі мають один типорозмір, але різну потужність
завдяки різним регулюванням та комплектаціям.

Вітчизняне тракторобудування:
- Виготовлення тракторів окремими моделями, малими
серіями (2-3 моделі) або серіями, в яких моделі
мають різні двигуни однакової потужності.
- Модернізація тракторів моделей 30 …40 - річної давності,
використання застарілої елементної бази.
Сімейство тракторів John Deere

Сімейство тракторів New Holland

9030

T8000

■
▲
T7000 PC

T7000 AC
МТЗ-3022
ХТА-250
ХТЗ-170, ХТА-200

▲

8030

7030

МТЗ-1221

■

T6000 RC/PC
T6000 Elite
T6000 Plus

МТЗ-80/82, МТЗ-892,
МТЗ-920

■■■

T5000

ЮМЗ-80

▲

35

6030

5020

5015

TD5000

▲

ХТЗ-2511

0

Серії тракторів

Серії тракторів

T7000

0

Т4000

70

140

105

280

350

420

490

560

630

Потужність, к.с.

Т3000

70

210

140

175

210

245

280

315

350

Двигуни DEUTZ

Потужність, к.с.
Модель
Кількість циліндрів

F3L914

BF3L914

F4L914

BF4914

F5L914

F6L914

BF6L914

BF6L914C

3

3

4

4

5

6

6

6

5,39

6,47

6,47

6,47

▲ - вітчизняне тракторобудування
■ - започатковане локалізоване виробництво в Україні

Діаметр циліндра/ хід поршня, мм

♦ - рекомендовані моделі за потужністю для України

Потужність, к.с.

60

73

80

98

98

121

150

192

Максимальний
крутний момент, Нм

202

257

333

400

270

355

550

700

Питома витрата пального, г/к.с.·год

158

161

158

161

158

161

161

161

◊ - моделі тракторів New Holland
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Робочий об'єм, л

102 / 132
3,24

3,24

4,31

4,31

Номінальна частота обертів, об/хв

2500
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Сімейство тракторів потужністю 120-180 к.с.
ПРОТОТИПИ

В Україні трактори потужністю 120-150 к.с.
виготовляють одиничними партіями.

Doitz Fahr
Agrotron 600М, 610М,
620М, 640М

John Deere
6530, 6630,
6830,6930

Case Puma IH
140,155,165,180

Тип

Колісний

Колісний

Колісний

Компонування

Традиційна

Традиційна

Традиційна

•

•
Сучасні зарубіжні трактори мають енергонасиченість до 30 к.с./т, а вітчизняні трактори потужністю
160-180 к.с. – лише 21-22 к.с./т.
•
Зарубіжні трактори цього діапазону потужності
завдяки традиційній схемі компонування мають кращі
експлуатаційні можливості на відміну від вітчизняних
тракторів, які мають шарнірну раму.
• Прототипи: John Deere 6630, Case Puma IH 180,
Deutz Fahr Agrotron серії 600M.

Трактор John Deere 6630
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Потужність, к.с.

131, 142, 163, 176

114, 124, 134, 150

141, 158, 167, 182

Об’єм циліндрів, см3

6057

6800

6728

Коробка передач

Механічна,
гідрофікована

Механічна,
cинхронізована

Механічна,
гідрофікована

ВВП, об/хв

540, 540Е, 1000,
1000Е

540, 540Е, 1000

540, 540Е, 1000

Маса, кг

5400-5600

5000-6000

6850

Енергонасиченість,к.с./ т

24-31

24-27

20-26

Вантажопідйомність, кг

3500-5000

4500-5500

6800

Ціна, тис. €

-

38-60

-

Deutz Fahr Agrotron 600M

Трактор Case Puma 180
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Сімейство тракторів потужністю 180-250 к.с.
ПРОТОТИПИ

Практично
всі зарубіжні
діапазону
потужності
мають
компонування.
•

трактори
традиційну

цього
схему
Тип

•
Вітчизняні
трактори,
розроблені
шляхом
модернізації тракторів потужністю 160-180 к.с., мають
шарнірну
раму,
що знижує їх експлуатаційні
можливості, і виготовлені на старій елементній базі.
•

Вітчизняні трактори мають низьку надійність.

•
Зарубіжні
трактори
мають
ергономічні та екологічні показники.

значно

кращі

•
Прототипи: Fendt Vario 922, Deutz-Fahr Agrotron X
710, Claas Axion серії 800.

Fendt Vario
922, 924, 927

Doitz Fahr
X710, L720, X720

Колісний

Колісний

Колісний

Компонування

Традиційна

Традиційна

Традиційна

Потужність, к.с.

184, 196, 205, 224

190, 209, 239

200, 204, 250

Об’єм циліндрів, см3

6788

7140

7146

Коробка передач

Механічна,
синхронізована,
гідрофікована

Безступінчаста

Механічна,
синхронізована,
гідрофікована

ВВП, об/хв

540, 540Е, 1000,
1000Е

540, 540Е, 1000

540, 540Е, 1000

Маса, кг

7200-8100

10100

8500-9400

Енергонасиченість,к.с./ т

25-28

18-24

24-26

Вантажопідйомність, кг

4700-5900

5900

4500-5400

Ціна, тис. €

113-143

156-175

(122-139)+НДС

Deutz-Fahr Agrotron X 710

Fendt Vario 922

Claas Axion 850 Cebis
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Claas Axion
820, 830, 840, 850
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Сімейство тракторів потужністю 250-330 к.с.
•
Широке впровадження в Україні нових технологій
виробництва сільськогосподарських культур та застосування
комбінованих енергоємних агрегатів вимагає застосування
високопотужних тракторів потужністю 250-300 к.с.
•
Використання таких тракторів дає змогу значно підвищити
продуктивність агрегатів, знизити строк виконання робіт та
відповідно зменшити собівартість вирощуваних культур.
•
На сьогодні українські тракторобудівники тракторів такої
потужності не виготовляють.
•
Таким чином, для ефективного господарювання з
використанням сучасних технологій доцільно забезпечити
сільгоспвиробників високопотужними тракторами.
• Прототипи: John Deere 8230, Case IH Magnum 335, New
Holland серії 8000.

John Deere 8230
www.agrotechnika-ukr.com.ua

ПРОТОТИПИ
New Holland
John Deere
8020, 8030, 8040, 8050 8230, 8330, 8430, 8530

Case IH Magnum
250, 280, 310, 335

Тип

Колісний

Колісний

Колісний

Компонування

Традиційна

Традиційна

Традиційна

Потужність, к.с.

248, 273, 303, 325

241, 271, 295, 321

252, 279, 309, 335

Об’єм циліндрів, см3

8300, 9000

9000

8300, 9000

Коробка передач

Механічна,
гідрофікована

Механічна,
гідрофікована

Механічна,
гідрофікована

ВВП, об/хв

540, 1000

1000

1000

Маса, кг

9300

10300

9200

Енергонасиченість,к.с./ т

27-32

23-29

27-33

Ціна, тис. €

(114-133)+НДС

-

(116-138)+НДС

New Holland 8030

Case Magnum 335
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2. Комбайни самохідні та причіпні.
причіпні.
Комбайни зернозбиральні







УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Наявний парк зернозбиральних комбайнів України (38 тис.
тис. машин)
машин) щорічно зменшується внаслідок його
зношування та низьких темпів оновлення.
оновлення.
В процесі оновлення парку в основному переважають високопродуктивні комбайни високого технічного
рівня зарубіжних фірм з пропускною здатністю 10 кг/
кг/с і більше.
більше.
За сучасного стану оновлення та терміну служби комбайна в 12 років мінімальне щорічне оновлення парку
комбайнів доцільно прийняти на рівні 4000 комбайнів.
комбайнів.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПАРК ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ УКРАЇНИ (за пропускною здатністю,
здатністю, кг/
кг/с)
ТА ЙОГО ТИПОВІ ПРЕДСТАВНИКИ:
:
ПРЕДСТАВНИКИ
Умовне позначення:
- дрібнотоварне виробництво зерна (вторинний ринок техніки)
- великотоварне виробництво зерна (першочергове завдання
машинобудування)

5 кг/с
(2400 шт.,
5%)

8 кг/с
(4800шт.,
10%)

10 кг/с
(14400шт.,
30%)

Комбайни класичного типу з однобаКомбайни з кількома функціорабанною молотильно-сепарувальною
нально різними барабанами
системою (МСС)
в складі МСС
СК-5М “Нива”
«Єнісей КЗС -950»
John Deere-1470
Sampo Rosenlev 3045C
Малі та
фермерські
господарства із
зерновими
до 500 га;
га;
урожайність –
до 35 ц/га

КЗСКЗС-9-І “Славутич”
Славутич”
ДонДон-1500Б
1500Б
СКІФСКІФ-230А
230А
AcrosAcros-530

Комбайни з молотаркою
роторного
типу
STS-9670 John Deere
Challenger- 660B
Axial Flow-8010 Case-IH
MFMF-9790 Masey Fergusom

14 кг/с
(7200 шт.,
15%)

Комбайни з молотарками
комбінованого типу
C-670 John Deere
Lexion - 760 Claas
TucanoTucano-480 Claas

У м о в и в и к о р и с т а н н я к о м б а й н і в:

Середні
господарства із
зерновими до 5005003000 га;
га;
урожайність –
3535- 45 ц/га

www.agrotechnika-ukr.com.ua

Tucano – 450 Claas
СХ 8080 New Holland
Lexion-670 Claas
КЗС-1218

12 кг/с
(19200 шт.,
40%)

Спеціалізовані середні
господарства
із зерновими в 30003000-4000 га;
га;
урожайність –
4545-55 ц/га

Спеціалізовані потужні
зернові господарства в
40004000-5000 га;
га;
урожайність – 5555-60 ц/га

Спеціалізовані потужні
зернові господарства
з площею більше 5000 га.
га.
Урожайність зернових
культур – більше 60 ц/га
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ПРОТОТИПИ КОМБАЙНА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КЛАСУ 10 КГ/С

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Спеціалізовані середні господарства із зерновими в 30003000-4000 га за урожайності 4545-55 ц/га.
га.
Щорічна технологічна потреба в машинах даного класу – 1000 комбайнів

Комбайн КЗС-1218 (Україна; ціна -1,29
1,29 млн грн)
грн)

Комбайн Tucano – 450 Claas та його МСС
(ціна комбайна - 2,2 млн грн)
грн)
Комбайн СХ -8080 New Holland
Комбайни
Показники призначення

Tucano – 450 Claas

СХ 8080 New Holland

BETA - 7270 Massey Ferguson

КЗС-1218

Продуктивність за 1 год. осн. часу, т

1818-20

Ширина молотарки, мм

1580

1560

1560

1500

3

3

3

2

450

750

600

800

202 (275)

260 (354
(354))

221 (300)

243 (330)

Кількість барабанів у складі МСС, шт.
Діаметр молотильного барабана, мм
Потужність двигуна, кВт (к.с.)

Трибарабанна
молотильносепарувальна
система комбайна
Tucano – 450

www.agrotechnika-ukr.com.ua

15,5

ПОЗИТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМБАЙНІВ ДАНОГО КЛАСУ:

- трибарабанна МСС забезпечує м’який режим обмолоту та сепарацію зерна в зоні МСС –
до 90-95% і втрати за молотаркою менше допустимих (1,5%);
- комбайни мають високий технічний рівень, що забезпечує їм високу технічну надійність;
- комплектація системами GPS, що важливо для картографії поля та роботи в системі
керованого землеробства.
- високий рівень інтелектуалізації і, зокрема, наявність систем типу Laser Pilot, Auto Pilot,
які дозволяють працювати з повною шириною захвату жниварки, зменшити втомлюваність
оператора та забезпечити збереження комбайном проектної максимальної продуктивності
протягом зміни
8

ПРОТОТИПИ КОМБАЙНА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КЛАСУ 12 кг/с
Щорічна технологічна потреба комбайнів даного класу – 2000 комбайнів

Комбайн John Deere 9880і STS

Комбайн Сhallenger -680

Комбайн Axial Flow -8010

(ціна – 2,5 млн. грн)

(ціна - 2,6 млн.грн)

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Комбайн MF-9895 Massey

К ом байни
Показники призначення
Ширина захвату жатки, м
Діаметр ротора, мм
Довжина ротора, мм.
Потужність двигуна, кВт (к.с.)
Продуктивність за 1 год. осн. часу, тонн

John Deere 9880і STS

Сhallenger -680 (AGCO)

Axial Flow -8010 Case-IH

MF-9895 Massey Ferguson

10,7

10

9,1

7,0

834

800

762

800

3130

3556

2794

3560

347/465

353/480

317/425

338 (460)

20 - 22

Переваги використання роторних комбайнів:
комбайнів:
- висока продуктивність;
продуктивність;
- можливість ефективно проводити обмолот кукурудзи на зерно,
зерно, вівса,
вівса, насінників
трав та хлібів з підвищеною вологістю;
вологістю;
- незначне пошкодження зерна,
зерна, що важливо для насіннєвого матеріалу;
матеріалу;
- мають спрощену (в порівнянні з барабанними молотарками)
молотарками) кінематику
приводів,
приводів, що забезпечує зменшення витрат часу на сервісне обслуговування та
Аксіально – роторна молотарка комбайна
технічну надійність.
надійність.
John Deere 9880і STS
Особливості роботи аксіально-роторної молотарки
Висока продуктивність роботи обумовлює застосування
широкозахватних жниварок – до 10 м. Ефективне
використання комбайнів в силу їх високої продуктивності
доцільне в потужних зернових спеціалізованих
господарствах з площею посіву зернових 40004000-5000 га та
урожайністю по зерну 5555-60 ц/га.
га.

www.agrotechnika-ukr.com.ua
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Прототипи комбайна зернозбирального класу 14 (і більше) кг/с

Комбайн C-670 John Deere та його молотарка
(Ціна комбайна - 355 000 $ США).

Комбайн Lexion - 760 та його
молотарка (ціна -315 000 €)

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Комбайн Tucano-480 та
його молотарка

К ом байни
Показники призначення

C-670 John Deere

Lexion - 760 Claas

Ширина молотарки, мм

1400

1700

1580

Діаметр молотильного барабана, мм

660

600

450

2 / 464

2 / 445

1 / 570

3,4

4,2

4,2

299 (406)

350(476)

274 / 373

Число роторних сепараторів/ діаметр ротора, мм
Довжина ротора, м
Потужність двигуна, кВт (к.с.)
Продуктивність за 1 год. осн. часу, тонн

Tucano-480 Claas

27-30

До групи комбайнів з пропускною здатністю 14 кг/с (і більше) входять комбайни з молотаркою комбінованого типу: для обмолоту та основної сепарації
застосовується потужна тангеціально-барабанна МСС. Функцію соломосепаратора грубого вороху (соломи) виконує аксіально-роторна система, в складі
одного або двох штифтових роторів. Молотарка комбінованого типу забезпечує не лише високопродуктивний вимолот, але і повну сепарацію залишків
зерна із соломи: втрати зерна за молотаркою при цьому зведені майже до нуля. Комбайн може працювати з продуктивністю понад 27-30 тонн за 1 год.
основного часу. Комбайни цього типу призначені
ризначені для використання в потужних господарствах з урожайністю зерна понад 60 ц/га.
га. Для комбайнів
характерним є високий рівень застосування інтегрованих систем інтелектуалізації,
інтелектуалізації, електронного керування та використання в їх конструкції технічних
рішень,
рішень, які відповідають сучасним тенденціям в комбайнобудуванні.
комбайнобудуванні. Єврокабіна відповідає найвищим вимогам дизайну та ергономіки, які інтегруються у
високу працездатність комбайнера та продуктивність комбайна протягом зміни. Щорічна технологічна потреба в комбайнах цього класу – 1000 комбайнів,
тому оновлення парку комбайнів необхідно вести за рахунок локалізованого або ліцензійного виробництва.

www.agrotechnika-ukr.com.ua
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ПРОТОТИПИ КОМБАЙНА БУРЯКОЗБИРАЛЬНОГО ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
В ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНИХ ТИПОРОЗМІРІВ

Комбайн ЕuroTiger V8-3 (фірма ROPA, ФРН). Ціна – 500 000,00 €

Гичкозрізувальна машина МГ-6

Комбайн Terra Dos T3 (фірма HOLMER; ФРН). Ціна - 495000 €.

Копач-валкоутворювач АЗК-6-01

Підбирач-навантажувач АЗК-6-03

Технічна характеристика
Марка машини

Фірма - виробник

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

агрегатування

ширина
захвату, м

продуктивність, га/год

Група
господарств

Площа посіву,
га

Гичкозрізувальна машина МГ-6

“Уманьферммаш»

Тр-р кл. 1,4

2,7

1,00

І

До 50 га

Копач-валкоутворювач АЗК- 6- 01

“Уманьферммаш»

Тр-р кл. 1,4

2,7

1,0

І

До 50 га

Підбирач-навантажувач АЗК- 6- 03

«Уманьферммаш»

Тр-р кл. 1,4

1,0

1,0

І

До 50 га

Комбайн Terra Dos T3 HOLMER (460 к.с.)

Фірма HOLMER

Самохідний

2,7

1,4

ІІ -ІV

51- 2000 і > 2000

Комбайн Еuro- Tiger V8-3 (604 к.с.)

Фірма «ROPA»

Самохідний

2,7

1,8

ІІ, ІІІ, ІV

51- 2000 і > 2000

З урахуванням площі посіву буряку в господарствах різних груп застосовується 2 технології збирання: валкова
та однофазна комбайнова:
- у господарствах І групи – комплексом машин у складі: гичкочкозрізальної машини, копача - валкоутворювача та підбирачанавантажувача вітчизняного виробництва (80 комплексів щорічно);
- в господарствах ІІ – ІV груп – високопродуктивними сучасними комбайнами (щорічна технологічна потреба комбайнів цього
класу - на рівні 120 комбайнів)
11
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ПРОТОТИП КОМБАЙНА КОРМОЗБИРАЛЬНОГО САМОХІДНОГО
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
ПРОБЛЕМА:
ПРОБЛЕМА:
- відсутність виробництва в Україні кормозбиральних комбайнів;
комбайнів;
- гостра потреба механізації процесів заготівлі кормів для тваринництва;
- забезпечення комбайном високої якості та ступеня подрібнення технологічної маси

Комбайн JAGUAR - 830 (CLAAS,
CLAAS, ФРН).
ФРН).

Комбайн RSM 1401(
1401(Ростсільмаш,
Ростсільмаш, Росія).
Росія).

Комбайн ДОНДОН-680 (Ростсільмаш
(Ростсільмаш,, Росія).
Росія).

ВИМОГИ ДО КОРМОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
ТА НАЯВНІСТЬ В ЙОГО СКЛАДІ:

Ножовий барабан та якість подрібнення маси

Щорічна технологічна потреба в комбайнах
цього класу – 300 комбайнів

www.agrotechnika-ukr.com.ua

- комплекту змінних адаптерів для різних технологічних операцій та культур – жниварки
суцільного зрізу, адаптера для збирання кукурудзи, підбору валків, косіння зернових
культур на фураж, збирання качанів кукурудзи, платформи-підбирача валків;
- потужного високоуніфікованого ножевого подрібнювального барабана;
- енергозабезпечення на рівні 400 к.с.;
- інформаційних систем, які підвищують ефективність роботи комбайна на виконанні
різних технологічних операцій;
- детектора каменів (сторонніх предметів) в технологічній масі, що подається на
подрібнення;
- системи автоматичного наповнення причепа масою;
- продуктивність – до 100 тонн за 1 годину;
- високий ступінь та якість подрібнення маси: довжина різки - 4, 7, 10, 16 мм
Марка
комбайна

Підприємство виробник

Потужність
двигуна, к.с.

Діаметр подрібнювального барабана,
мм

Ціна

JAGUAR - 830

(CLAAS, Німеччина)

345

630

274435 €.

РСМ - 1401

«Ростсільмаш»
(Росія)

400

630

1,3 млн грн

Дон - 680

«Ростсільмаш»
(Росія)

290

750

1,07 млн грн
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3. Машини і обладнання для виробництва, зберігання
та доробки продукції рослинництва

Подрібнення решток

Машини для обробітку ґрунту
Борони дискові, зубові, пружинні
Борони важкі
Лущильники, легкі борони
- жосткість кріплення робочих органів, низькі
швидкісні характеристики, незручність та
тривалість регулювань і обслуговування ;
- низькі технологічні можливості і надійність

Плуги обертові

Проблеми конструкційно-технологічних рішень

Машини для сівби
Сівалки
Сівалки зернові
- малий діапазон дозування;
- мала місткість бункера на метр ширини
захвату;
- відсутність системи контролю сівби;
- неможливість дообладнання ґрунтовим
модулем.

Грунтообробно-посівні агрегати

- обмежений типаж елементної бази під різні
грунтовокліматичні умови (полиць, лемешів,
доліт і т.д.);
- низькі технологічні можливості і надійність

- відсутність грунтообробно- посівного

Глибокорозпушувачі

- відсутність посівного комплексу з

- обмежений типаж елементної бази під різні
грунтовокліматичні умови (типорозмірів стояків,
лап, доліт, котків і т.д.);
- низькі технологічні можливості і надійність

Агрегати комбіновані
Передпосівні
Багатофункціональні
- відсутність агрегатів з діапазоном глибини
обробітку 5-15 см, з високими показниками
якості, рівнем автоматизації та надійності

Культиватори
Просапні
Передпосівні
Польові
- представлення на вітчизняному ринку великої
кількості широкозахватних імпортних
культиваторів з функціями мілкого,
передпосівного обробітку, підрізання стерні,
боротьби з бур'янами, підготовки якісного ложа
під посів зернових

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

агрегату з регульованими притискними
зусиллями 35-130 кгс.

Посівні комплекси
централізованим бункером та
сошниковою групою на основі дисків з
притискним зусиллям 45-50 кгс та
дисковими ножами з притискним
зусиллям 200 кгс.
Посівний модуль для насіння та сидератів
- Альтернатива сидеральних культур міндобривам

Обладнання для зберігання
та доробки зерна
Неспеціалізовані склади
Складські приміщення ангарного типу
- Відсутність ангарів з
використаннямбезкаркасних схем на
основі профільних оболонок

Очисно-сушильно-зберігальні
комплекси
- відсутність гнучкої поетапної модернізації
нарощування потужностей доробки і
зберігання зерна в господарствах

Спеціалізовані елеватори

Машини для приготування
та внесення добрив

Розкидачі мінеральних добрив причіпні
Розкидачі мінеральних добрив навісні
Розкидачі мінеральних добрив
подвійного агрегатування
- обмежений типаж
- низькі технологічні можливості і надійність

Машини для хімічного захисту рослин
Обприскувачі навісні
- відсутність виробництва обприскувачів з
штангою 18 і більше метрів
- низькі технологічні можливості і надійність

Обприскувачі причіпні
Обприскувачі самохідні
- обмежена номенклатура;
- одиничні екземпляри
- низькі технологічні можливості

Комплекс управління МТА
Ручні, напівавтоматичні, системи
повного автопілотування
Виробництво систем паралельного водіння в

Україні відсутнє

Дощувальні машини
Дощувальні машини кругової дії
- тільки один тип приводу переміщення
(гідравлічний);
- висока енергоємність подачі води до машини
(тиск на вході в машину 0,41-0,69 МПа).

Дощувальні машини фронтального і
фронтально-кругового переміщення
Дощувальні машини з забором води
з відкритої зрошувальної мережі
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- Виробництво машин відсутнє.

Подрібнювач

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Необхідні обсяги подрібнення залишків грубостеблистих культур в Україні становлять 7 млн. га

Типаж машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт/рік

2,4 м (80к.с.)

12000 €

500

4,5 м (150к.с.)

26000 €

500

6 м (240к.с.)

33500 €

100

Подрібнювач RM 450
(фірма KUHN, Франція)

Особливості прототипів та основні вимоги до вітчизняної розробки:
• широкий модельний ряд 2,4 – 8 м;
• якісне подрібнення, удобрення ґрунту, боротьба з шкідниками, утворення спушеного аерованого шару;
• вибір виду робочого органа (кованих молоткових, Y-подібних універсальних), високі оберти - 2700 об/хв
та лінійна швидкість до 60 м/с сприяють подрібненню різних видів культур (трави, соняшнику, кукурудзи,
соломи);
• рівномірність розподілу рослинних рештків;
• робоча і транспортна маневреність;
• висока надійність підшипникових вузлів і зносостійкість молотків.
www.agrotechnika-ukr.com.ua
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Борона швидкісна для поверхневого та мілкого обробітку ґрунту
Необхідні обсяги лущення стерні та мілкого
обробітку складають в Україні 12 млн га

Борона дискова Catros
(фірма Amazone, Німеччина)

Борона Heliodor 8/300 (фірма Lemken , Німеччина)

Типаж
машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт/рік

3м
(80к.с.)

35000 €

450

5м
(150к.с.)

42000 €

400

8,2 м
(300к.с.)

65000 €

300

Агрегат Carrier CR
(фірма Vaderstad, Швеція)

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
• висока - до 15 км/год робоча швидкість;
• покращена якість обробітку ґрунту на основі пружно встановлених
робочих органів;
• висока надійність необслуговуваних підшипникових вузлів (не менше
200 га на диск);
•низькі питомі витрати палива: 4-7 л/га;
• можливість ефективного використання різних котків без зниження
продуктивності.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Особливості прототипів:
• високоякісні поверхневий (лущення) та
мілкий обробітки ґрунту з покращеним
профілем дна борозни спушеного шару,
мульчування рослинних залишків;
• пружність кріплення робочих органів
забезпечує підвищені швидкості, знижені
енерговитрати, зменшену динаміку
навантаження;
• ефективні системи регулювання
(гідроциліндр, єдиний регулюючий глибину
гвинт)
• розширення технологічних можливостей
введенням різних за функціями котків
(подрібнення, мульчування, ущільнення);
• висока надійність необслуговуваних
підшипникових вузлів (понад 200 га на диск).
15

Обертовий плуг

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Прогнозована площа обробітку ґрунту за традиційною системою в Україні становить 8 млн. га

Особливості прототипів:
- Широкий вибір елементної бази (полиць,
лемешів, доліт і т.д.);

Плуг Ювель
(фірма Lemken , Німеччина)
Типаж Орієнтовна
плугів
вартість

- Обертовість та атоматизоване плавне
регулювання процесом оранки
(шириниою захвату, довантаженням коліс
трактора)

Потреба,
шт./рік

3+1

35000 €

600

5+1

40000 €

300

7+1

45000 €

100

Плуг SPSF-8 (фірма Gregoire Besson , Франція)

Основні вимоги до вітчизняної розробки плуга:
• обертовість;
• зональна адаптованість та прийнятний діапазон глибин – 20-30 см;
• висока якість роботи без залучення додаткових технологічних операцій;
• низькі питомі витрати палива – 10-18 л/га;
• можливість ефективного використання різних пакерів без зниження
продуктивності.
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- Розширення технологічних можливостей
введенням додаткових операцій
(подрібнення, ущільнення);
- Швидкоз’ємність замінних вузлів на
основі виключення додаткових
інструментів;
- Висока надійність на основі якісних
матеріалів (сталей, полімерів, систем
захисту тощо).
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Глибокорозпушувач
Прогнозована площа застосування консервувальної
системи обробітку ґрунту в Україні становить 5 млн. га
724 мм
820 мм

695 мм
724 мм

Особливості прототипів:

Глибокорозпушувач Combiplow 47
(фірма AGRISEM, Франція)
Типаж
машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт/рік

2м
(80к.с.)

30000 €

600

3м
(150к.с.)

65000 €

300

5м
(300к.с.)

86000 €

100

• забезпечення суцільного якісно спушеного
шару ґрунту на задану глибину і ширину
захвату машини на основі поєднання
різнофункційних складових (чизеля
плоскорізальної лапи, асиметричного стояка);
Глибокорозпушувач HKL
(фірма Brix, Німеччина)

Основні вимоги до вітчизняної розробки глибокорозпушувача:
• якісний безполицевий обробіток на встановлену глибину і ширину
захвату;
• зональна адаптованість та прийнятний діапазон глибин – 25-40 см;
• низькі питомі витрати палива – 10-18 л/га
• можливість ефективного використання різних котків без зниження
продуктивності.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

• широкий вибір елементної бази
(типорозмірів стояків, лап, доліт, котків тощо);
• розширення технологічних можливостей
введенням різних за функціями котків
(подрібнення, мульчування, ущільнення);
• легкість та спрощеність заміни вузлів на
основі ефективних різьбових з'єднань;
• висока надійність на основі якісних
матеріалів (сталей, високолегованих
наплавок, систем захисту).
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Універсальний багатофункціональний агрегат

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Необхідні обсяги мілкого обробітку ґрунту
становлять в Україні 5 млн. га

Агрегат Centaur Special (фірма Amazone, Німеччина)

Агрегат Horsch Tiger (фірма Horsch, Німеччина)

Особливості прототипів:
Типаж
машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт/рік

3м
(80к.с.)

35000 €

600

5м
(150к.с.)

42000 €

300

8,2 м
(300к.с.)

65000 €

100

• значний діапазон глибин обробітку ґрунту 530 см для забезпечення поверхневого
(передпосівного), мілкого та глибокого
обробітку грунту;
• можливість автоматизованого комбінування
технологічної послідовності операцій;
Агрегат Top Down
(фірма Vaderstad, Швеція)

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
• можливість забезпечення діапазону глибини якісного обробітку ґрунту (530 см);
• можливість ефективного використання різних комбінацій робочих органів
та їх автоматизованого керування;
• висока надійність агрегату та зносостійкість робочих органів;
• розміщення змінних робочих поверхонь на пружних стояках з
підпружиненою системою захисту;
•низькі питомі витрати палива: 6-16 л/га.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

• ефективна система захисту (механічна,
гідравлічна) від перешкод;
• підпружинення кріплення робочих органів
забезпечує підвищені швидкості, знижені
енерговитрати, зменшену динаміку
навантаження;
• ефективні системи регулювання (гідравлічна
з кабіни трактора);
•висока надійність необслуговуваних
підшипникових вузлів (понад1818181818 200
га на диск).
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Польовий культиватор

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Необхідні обсяги поверхневого і мілкого обробітку ґрунту в господарствах з
площею угідь 500…10000 і більше га становлять в Україні 34 млн га

Типаж
машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт./рік

9м
(180к.с.)

70000 $

300

14 м
(300к.с.)

120000 $

100

Польовий культиватор серії Salford
(фірма Salford, США)

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
• забезпечення діапазону глибини якісного обробітку ґрунту (4- 12 см);
• стрілчасті лапи шириною до 30 см, п’ятирядне ешелоноване їх
розміщення та високий транспортний кліренс до 600 мм;
• висока надійність культиватора та зносостійкість робочих органів;
• розміщення змінних робочих поверхонь на пружних стійках з
підпружиненою системою захисту;
• питома потужність на ширину захвату до 30 к.с.;
• низькі питомі витрати палива – 2,5-6 л/га;
• перспектива дооснащення бункером та застосування в якості
грунтообробно-посівного агрегата.

Особливості прототипів:
• високі технологічні можливості на основі
поверхневого, мілкого та передпосівного
обробітку ґрунту, підрізання стерні, боротьба з
бур'янами;
• стрілчасті лапи шириною до 30 см,
п’ятирядне ешелоноване їх розміщення та
високий транспортний кліренс до 600 мм
забезпечують суцільне підрізання поверхні та
унеможливлюють забивання культиватора;
• кондиційне доведення поверхневого шару на
основі борін та спіралеподібних котків;
• підпружинення кріплення робочих органів
забезпечує підвищені швидкості, знижені
енерговитрати, зменшену динаміку
навантаження;
• ефективні системи регулювання.

www.agrotechnika-ukr.com.ua
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Зернова сівалка

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Прогнозована площа сівби за
традиційною системою в Україні
становлять 5 млн. га

Особливості прототипів:
Сівалка D9 40 (фірма Amazone, Німеччина)
Типаж
машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт/рік

4м
(80к.с.)

20000 €

600

6м
(150к.с.)

40000 €

350

• збільшений регульований питомий об'єм
бункера на метр ширини захвату з верхнім
порогом близько 0,3 м3;

Сівалка TerraDisk (фірма Vogol-Noot, Австрія)

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
• ширина міжрядь -12,5 см;
•забезпечення діапазону норми висіву - від 2 до 400 кг/га;
•доведення об'єму бункера на метр ширини захвату до 0,3 м3;
• регульованість притискних зусиль сошників від 35-50 кг;
• можливість дообладнання ґрунтообробним блоком;
• застосування високоточної системи контролю сівби та управління для
регулювання норми висіву.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

• покращена якість дозування з діапазоном від
2 до 400 кг/га та висока рівномірність сівби;

• висока ефективність і ергономічність на
основі сигнальних поплавків рівня,
гідравлічних пристроїв автоматичного
регулювання норми висіву залежно від
щільності ґрунту;
• високоточне загортання насіння на задану
глибину якісної сошникової групи;
• змінність притискних зусиль сошників (35-50
кг) та прикочувальних роликів (5-15 кг);
• застосування автоматизованої системи
контролю сівби та управління для
регулювання норми висіву та задавання
технологічної колії з кабіни трактора.

20

Комбінований грунтообробно-посівний агрегат

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Необхідні обсяги сівби в господарствах з площами угідь 500-7000 га
становлять в Україні 8 млн га

Super Nova, фірма Fiona, Данія
Особливості прототипів:
• можливість роботи по різних системах
обробітку ґрунту;

Типаж
машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт/рік

4м
(220к.с.)

70000

300

• механічна (ширина 4 м) та централізована
(ширина 6 м) системи висіву насіння;

6м
(300к.с.)

150000

100

• регульоване притискне зусилля на сошник до 130 кг/с;

Агрегат Rapid RDA
(фірма Vaderstad, Швеція)

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
• можливість роботи по різних системах обробітку ґрунту;
• ширина міжрядь 12,5 см;
• механічна та централізована системи висіву насіння;
• регульоване притискне зусилля на сошник до 130 кгс;
• збільшений до 1 м3 на метр ширини захвата об'єм бункера;
• застосування автоматизованих систем управління та контролю за
технологічним процесом;
• високий до 10000 га ресурс роботи робочих органів;
• можливість сівби насіння з одночасним внесенням мінеральних добрив.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

• ширина міжрядь 12,5 - 15 см;

• збільшений до 1 м³ на метр ширини захвату
об'єм бункера;
• застосування автоматизованих систем
управління та контролю за технологічним
процесом;
• високий (до 10000 га) ресурс роботи робочих
органів;
• можливість сівби насіння з одночасним
внесенням мінеральних добрив.
21

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Універсальний широкозахватний високопродуктивний посівний комплекс
Площа господарств розміром від 7000 до 10000 га
і більше – близько 4 млн га

Сівалка SPARTAN 907 (фірма Great Plains, США)
Типаж
машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт./рік

11 м
(300к.с.)

150000 $

50

Сівалка NTA3510 (фірма Great Plains, США)

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
• ширина міжрядь 12,5 – 15 см;
• забезпечення діапазону норми висіву - від 2 до 400 кг/га;
• доведення об'єму бункера на метр ширини захвату - до 0,7 – 1,0 м3;
• регульованість притискних зусиль сошників - від 45-50 кгс;
• притисне зусилля дискового ножа - на рівні 200 кгс;
• застосування високоточної системи контролю сівби та керування для
регулювання норми висіву.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Особливості прототипів:
• великооб'ємний бункер з централізованою
системою дозування та пневматичною системою
подачі насіння;
• питомий об’єм бункера - 0,7…1 м³ на метр
ширини захвату;
• сівба з можливістю внесення мінеральних
добрив;
• ширина міжрядь – 19 см; 15 см;
• дискова сошникова група з додатковими
дисковими ножами;
• притискне зусилля сошника - в межах 45-50 кгс;
• притисне зусилля дискового ножа - на рівні 200
кгс;
• діапазон глибини обробітку ґрунту дисковим
ножем - від 0 до 15 см;
• питома споживча потужність на метр ширини
захвату - до 30 к.с.;
• застосування високоточної системи контролю
сівби та управління для регулювання норми
висіву.
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Посівний модуль для насіння та сидератів

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Кількість господарств площею угідь 500 …3000 га, в яких прогнозується сівба сидератів ґрунтообробним знаряддям
з посівним модулем, що агрегатується з трактором 150 к.с., становить 6,7 тис. шт. (9 млн га)

Посівний модуль BioDrill BDX
(фірма Vaderstad, Швеція)
Типаж
машин

Орієнтовна
вартість

Потреба,
шт/рік

6м

10000 €

700

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
• легкість монтажу на різні ґрунтообробні машини;
•сівба дрібнонасіннєвих і середньонасіннєвих культур;
• діапазон норми висіву 2-400 кг/га;
• робоча ширина 4-8 м;
• нерівномірність сівби по ширині виражено коефіцієнтом варіації
не менше 20%;
• кількість насіння загорненого на задану глибину та двох
суміжних шарах ± 1 см не менше 80%;
• гідравлічний чи електричний привід (12 В).

Посівний модуль Turb0 Jet Super
(фірма Technik-plus, Австрія)
Особливості прототипів:
• сівба дрібнонасінних і середньонасінних культур;
• діапазон норми висіву – 2…400 кг/га;
• робоча ширина: 4-16 м;
• нерівномірність сівби по ширині виражено
коефіцієнтом варіації не менше 20%;
• кількість насіння, загорненого на задану глибину,
та в двох суміжних шарах (± 1 см) - не менше
80%;
• гідравлічний чи електричний привід (12 В).

www.agrotechnika-ukr.com.ua
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Навісний обприскувач шириною захвату 18 м

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Об’єм ринку – 30 тис. господарств площею до 50 га

Навісний обприскувач HARDI LZY 1000
Типорозмірний ряд
(об'єм бака/ширина
захвату)

Наявність у
вітчизняному
виробництві

Орієнтовна вартість,
грн

800/12

наявна

20000

800/16

відсутня

60000

800/18

відсутня

100000

Основні вимоги до вітчизняної розробки обприскувача:
• агрегатування з енергозасобами класу 1,4-2;
• ширина захвату 18 м;
• робота з пестицидами та рідкими добривами;
• можливість ручного та гідравлічного переведення в робоче чи
транспортне положення.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Навісний обприскувач BARGAM SPECIAL 1100 BDL
Особливості прототипів:
- Широкий вибір елементної бази (форсунок,
розпилювачів.);
- Оптимальне розміщення центра ваги
- Розширення технологічних можливостей за
рахунок роботи з рідкими добривами
- Ширина в транспортному положенні - до 2,6 м;
- Висока надійність, що забезпечується
застосуванням якісних матеріалів (сталей,
полімерних матеріалів).
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Самохідний обприскувач

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Для великих сільськогосподарських підприємств, яких налічується в
Україні близько 500
Стан виробництва самохідних
обприскувачів в Україні:
- обмежена номенклатура;
- одиничні екземпляри
- низькі технологічні можливості

Особливості прототипів:

JOHN DEERE 4710

IMPERADOR 3100

Динаміка реєстрації типів обприскувачів

Кількість обприскувачів, %

80
62

57

60
50
40

- Висока продуктивність, що
досягається вищою робочою
швидкістю та шириною захвату;

72,8

70

- Розширення технологічних
можливостей за рахунок роботи з
рідкими добривами;

39
30,8

25,8

30
20
10

6,7

4

1,4

0
2006
Самохідні

2007
Причіпні

2008
Навісні

-Широкий вибір оброблюваних
культур за рахунок змінної ширини
колії, високого кліренсу значної
висоти положення штанги);

- Застосування засобів
інтелектуалізації (систем керування
технологічним процесом та
автоводіння);
- Висока надійність

Основні вимоги до вітчизняної розробки
• Ширина захвату: 36-48 м
• Ємкість бака 3500 л
• Робоча швидкість - до 25 км/год.
Орієнтовна вартість вітчизняного зразка складає 1,3 млн. грн.
www.agrotechnika-ukr.com.ua
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Розкидач мінеральних добрив подвійного агрегатування
Прогнозована технологічна потреба – 20 тис. шт.

Стан виробництва розкидачів
мінеральних добрив в Україні:
-обмежений типаж
- низькі технологічні можливості
і надійність

Amazone ZA-M 1500
Марка

Об’єм бункера, л
Мінім.

Макс.

ZA-XW 502

500

700

ZA-X 602

600

850

ZA-X 902

900

1700

ZA-X 1402

1400

1750

ZA-M 900

900

1700

- Можливість збільшення об'єму бункера за рахунок встановлення
надставних бортів ;

ZA-M 1200

1200

2700

- Подвійне агрегатування (навісний та агрегатування на візку);

ZA-M 1500

1450

3000

ZA-M profiS

1450

2500

- Висока надійність на основі якісних матеріалів (сталей, полімерних
матеріалів, систем керування).

ZA-M ultra

1800

3600

Bogballe M2W
Особливості прототипів:
-Широкий типорозмірний ряд;

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
- Можливість збільшення об'єму бункера за рахунок
встановлення надставних бортів ;
- Подвійне агрегатування (навісний та на візку);
- Висока якість виконання технологічного процесу.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Gaspardo Zeno 32

Ефективність:
підвищення
продуктивності,
раціональності та гнучкості застосування при внесенні
основного добрива (500-600 кг ф.в./га) та підживлення
(100-150 кг ф.в./га), зниження енерговитрат.
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Комплекс інформаційно-комунікаційних засобів для управління роботою МТА
Відсутність виробництва
обладнання в Україні

Прогнозований рівень споживання – 400 шт.
Технічні засоби
картографування урожаю
Технічні засоби позиціонування

Технічні засоби оцінки
стану посівів

Технічні засоби управління
маршрутом руху
та технологічним процесом

Claas GPS COPILOT TS

Matrix Pro 570G
Ефективність :
- усунення перекриттів та огріхів;
- зниження витрат технологічних матеріалів на 15 %;
- підвищення продуктивності праці на 15 %.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Особливості прототипів:
Має можливість роботи на безкоштовних сигналах EGNOS
та E-Dif.
Меню українською та російською мовами.
Встановлюється на будь-яку техніку (МТЗ, ХТЗ).
Ідеальний для внесення добрив та обприскування.
Робота вночі та за обмеженої видимості.
Сенсорний семикольоровий дисплей з роздільною
здатністю 800х480 точок.
Точність +/- 15 см.
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Орієнтовна вартість - 20 тис. грн.

Дощувальні машини
Загальна площа зрошення
в Україні - 2,2 млн. га
Прогнозована потреба – близько 20
тис. машин
Забезпеченість на рівні 45%

Особливості прототипів:
прототипів:
-можливість живлення з різних типів мереж
(закритої та відкритої);
відкритої);
- різні технологічні схеми поливу
(кругові,
кругові, фронтальні,
фронтальні, іподромні);
іподромні);
-комплектація дощувальними пристроями в
залежності від типу ґрунту;
ґрунту;
- прилади автоматичного контролю
технологічного процесу;
процесу;
- можливість роботи на низькому тиску води;
води;
- висока технічна надійність

Дощувальна машина фронтально-кругового
переміщення фірми «Bauer», Австрія

Дощувальні машини “Zimmatic”
Zimmatic”,
“Bauer”
Bauer”, “T-L”
Ширина захвату: 100-800 м
Витрати води: 50 - 180 л/с
Тиск на вході: 0,25 – 0,40 Мпа
Коеф.
Коеф. ефект.
ефект. поливу:
поливу: не менше 0,75
Орієнтовна вартість машин:
машин:
- кругових:
:
200
00240$
$
кругових 2
240 /пог.
пог. м.
- фронтальних:
фронтальних: 300
300--350 $ /пог. м.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Дощувальна машина фронтального
переміщення “Zimmatic”
Zimmatic” фірми«
фірми«Lindsay
Manufacturing Co»
Co», США

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
- можливість використання на різних
типах зрошувальних мереж;
- універсальність схем роботи;
- висока якість штучного дощу та
рівномірність його розподілення;
- низькі питомі показники
енергоспоживання

Дощувальна машина з забором води з
відкритого каналу “Zimmatic”
Zimmatic” фірми
«Lindsay Manufacturing Co»
Co», США

Дощувальна машина кругового
переміщення T-l фірми«T-L Irrigation Company»,
США
28

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Очисно-сушильно-зберігальний комплекс модульного типу для виробника зерна
Середня забезпеченість сільськогосподарських підприємств (49 тис. шт., 16,1 млн. га) для доробки і
зберігання зерна на рівні 24% від потреби.
Втрати від неякісного очищення і зберігання та зниження кондиційності - близько 8 млн тонн зерна.
Прогноз типажу та річної технологічної потреби
Розмір сховища,
тис. тонн

Схема доробки

1,0
2,0

Річна
потреба,
шт.

3,77
однолінійна

4,0

5,13
7,00

4,0
8,0

Орієнтовна вартість
вітчизняного
аналога, млн грн

Аналог –
зерносховище BAUMGARTEN
(фірма BAUMGARTEN, Австрія )

376

8,09
дволінійна

11,82

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
• етапність та гнучкість модернізації господарств і нарощування потужності
зберігання;
• диференційованість підходів для господарств різних типорозмірів (1-8 тис
тонн);
• застосування одно- або дволінійних схем доробки зерна для одночасної
підготовки однієї або двох культур;
• гарантоване збереження якісного зерна тривалий час - 12 місяців;
• строк окупності: зерносховища – 5 років, а комплексу - залежно від
обсягів зберігання: 9-7 років;
• капітальні витрати на 5-10 % нижчі, ніж при будівництві іноземних
сховищ;
• вартість зберігання на 15-20 % нижча, ніж з використанням іноземних
сховищ.
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Особливості прототипів:
• комплектування комплексів місткістю товарного
зерна на замовлення на основі відділень –
зберігального (прямокутного типу модулем 500 тонн)
та приймально-сушильно-очисного з відповідними за
продуктивністю очисними машинами та сушарками;
• зменшені (на 30%) на основі стикування прямокутних
модулів витрати на нарощування потужностей сховищ;
•збільшена (на 30%) на основі ефекту спільного
використання внутрішніх стінок суміжними силосами
ефективність збереження зерна;
•можливість на основі прямокутної геометрії та
модульності побудови сховищ зберігання різної
кількості
з
різними
вхідними
параметрами
та
термінами дозрівання культур.
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Швидкомонтоване багатофункціональне складське обладнання ангарного типу

Призначення: для зберігання врожаю сільськогосподарських
культур (зерно, овочі та ін.), техніки, обладнання, а також для
вирішення інших завдань сільськогосподарського виробництва

Особливості прототипів:
- безкаркасна основа з гнутих профілів;
- значний термін експлуатації - не менше 12 років;
- стійке до пошкоджень цинкове чи полімерне покриття;
- безпосереднє виробництво гнутих профілів на
будівельному майданчику;
- пінополіуретановий утеплювач товщиною 50 мм;
- використання в кліматичних умовах за температури від
+45°С до -50 °С ;
- комплектування обладнанням для зберігання зернових
культур, овочів та фруктів.

Безкаркасні ангари
фірми «MIC INDUSTRIES»

Сховища для
сільськогосподарської
продукції
Типаж
сховищ

Місткість, м3

Орієнтов
-на
вартість,
$

Зерносховищ
а

2000
(16х20)
м2

40 000

160

850

Сховищ
а для
овочів
та
фруктів

2000
(16х20)
м2

70 000

280

150

www.agrotechnika-ukr.com.ua

Особливості будівництва каркасних сховищ :
- металомісткість: до 120 кг/м2;
- довготривалість: 6 місяців і більше;
- значні витрати на зведення: близько 400 грн/м3.

Питома
вартість,
грн/м²

Потреба,
Шт./ рік

Основні вимоги до вітчизняної розробки обладнання ангарного типу для
складських приміщень:
- легка безкаркасна основа – маса від 1 м2 до 18 кг;
- термін служби - не менше 15 років;
- виробництво аркових та прямолінійних профілів з рулонної сталі товщиною від 0,6 до
1,5 мм на місці встановлення обладнання за допомогою пересувного механізованого
комплексу;
- цинкове або полімерне антикорозійне покриття профільних елементів;
- використання нетоксичного та негорючого утеплювача;
- використання в кліматичних умовах за температури від +45 °С до -50 °С та вологості
не більше 90 %;
- терміни та вартість зведення обладнання в 1,5-2 рази менші порівняно з каркасною
схемою.
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4. Технічні засоби і комплекси для переробки

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

сільськогосподарської продукції (овочів)
- томати
- огірки
- кабачки
-

Переробка в спеціалізованих
підприємствах

картопля
цибуля
морква
буряк

Переробка безпосередньо в господарстві

Фермерські спеціалізовані господарства

Спеціалізовані лінії з доведення продукції до товарного виду
або готовності до закладання на зберігання

Машини для фасування продукції

Машини для тарування продукції

Машини для мийки коренеплодів

Машини для калібрування продукції

Машини для інспектування продукції

Машини для зрізання листя

Машини для сепарування вороху

Окремі машини

Приймальні бункери

Великотоварні спеціалізовані господарства

Лінії з доробки цибулі

Лінії з доробки коренеплодів

- Машини, виробництво яких

необхідно налагодити в Україні
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Приймальні бункери

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Орієнтовний обсяг переробки - 1 млн. т. на рік

Бункер-сортувальник ”GrimmeRH 24-60“,
фірми «Grimme Landmaschinеnfabrik
GmbH», Німеччина

Приймальний бункер V 4080 \ 45120
фірми” Euro – Jabelmann”, Німеччина

Особливості прототипів:
- широкий діапазон місткостей 0,8 – 10
-

м3

;
оснащення транспортерами для подальшої подачі;
регулювання швидкості подачі технологічного матеріалу;
можливість використання як в складі лінії, так і окремо;
відсутність необхідності ручної праці.

Орієнтовна річна потреба - 50 шт.
Орієнтовна вартість прототипу: 9…62 тис. Євро
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Приймальний бункер АВ 660
фірми “Skals”, Данія

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
- діапазон місткостей – 1; 3; 5; 10 м3 ;
- можливість регулювання швидкості руху
транспортера;
- опційне обладнання для попередньої
сепарації вороху;
- конструкційне забезпечення збереження
продукції під час вивантаження;
- легкість переміщення по території.
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Машини для інспектування продукції

Інспекційний стіл типу RB фірми
“Skals”, Данія

Інспекційний стіл типу 120-300 фірми
“Allraund”, Голандія

Особливості прототипів:
- зручний доступ до поверхні стола;
- можливість регулювання швидкості
проходження технологічного матеріалу;
- можливість одночасного проходження 100-400 кг
технологічного матеріалу;
- широкий діапазон продуктивності машини;
- конструкційне забезпечення освітленості
робочої поверхні.

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Інспекційний стіл V 300/110, фірми
”Euro – Jabelmann”, Німеччина

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
- забезпечення варіантності швидкостей проходження
технологічного матеріалу;
-забезпечення неушкодженості інспектованої
продукції;
- забезпечення продуктивності інспектування шляхом
відведення відсортованої продукції, оглядовості
робочої поверхні, доступу до місця роботи.

Орієнтовна річна потреба: 100 шт.
Орієнтовна вартість прототипу: 3-5 тис. Євро
www.agrotechnika-ukr.com.ua
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Машини для зрізання листя цибулі

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Орієнтовний обсяг
переробки 800 тис. тонн на рік

Машина для зрізання листя цибулі А-2
фірми “Allraund”, Голландія

Машина для зрізання листя цибулі
EA85-3 фірми “Skals”, Данія

Машина забезпечує:
- приймання вороху цибулі;
- зрізання листя цибулі за допомогою вібраційних решіт і ножів;
- винесення зрізаного матеріалу повітряним потоком, утвореним ножами,
до уловлювача;
- винесення зрізанного листя і сміття виносним стрічковим транспортером;
- вивантаження доробленної продукції через розвантажувальний транспортер;
- продуктивність машин 2-5 т/годину;
- середня довжина стебла після обробки – 4,5 см.
Орієнтовна річна потреба - 70 шт.
Орієнтовна вартість прототипу: 25…40 тис. Євро
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
- забезпечення якості обробленого вороху;
- продуктивність машини: 2-5 т/годину;
- пошкодження плодів - на рівні 2%; 34
- забезпечення стандартного виду продукції.

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Машини для калібрування продукції

Машина для сортування за
розмірними фракціями SET 903
фірми “Skals”, Данія

Машина типу 30-5 для сортування за
розмірним ифракціями фірми “Allraund”,
Голландія

Машина забезпечує:
- розподілення технологічного вороху на розмірні фракції
(2-5 фракцій ), шляхом послідовного сепарування на
решетах з відповідним отвором;
- відведення кожної фракції окремим транспортером;
- пошкодження стандартних цибулин не перевищує 2,5%;
- продуктивність калібрування становить 7,5 т/год.;
- точність калібрування - 100%.

Машина типу JKS для сортування
за розмірними фракціями фірми
”Euro – Jabelmann”, Німеччина

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
- забезпечувати сортування не менше ніж на
на три фракції;
-відведення кожної фракції окремим відводом;
- забезпечувати збереженість технологічного
матеріалу;
-можливість роботи,як в складі лінії,так і
окремо;
-можливість швидкого встановлення на майданчику сховища;
- продуктивність сортування - від 0,5 до 8 т/год.

Орієнтовна річна потреба не - менше 150 шт. різної продуктивності
Орієнтовна вартість прототипу: 2,5-30 тис. Євро
www.agrotechnika-ukr.com.ua
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Машини для фасування продукції

Вагова машина АМ-22
фірми“Skals”, Данія

Автоматична вагова машина WVA-650
фірми”Euro – Jabelmann”, Німеччина

Машина забезпечує:
- дозування продукції від 2,5 до 25 кг і
завнтаження її вручну або автоматично у
підготовлену тару (мішки);
- зашивання мішків (автоматична модифікація);
- продуктивність 0,8 – 8 т/год.;
- середньоквадратичне відхилення від заданої
ваги ±0,36 кг.

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Автоматична вагова машина AWBS 50-01
фірми “Allraund”, Голандія

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
- дозування продукції в межах 2,5-25 кг ;
- точність фасування;
- продуктивність фасування 0,5- 10 т/год.

Орієнтовна річна потреба - не менше 500 шт. різної продуктивності
Орієнтовна вартість прототипу: 3,5-35 тис. Євро
www.agrotechnika-ukr.com.ua
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Лінії первинної переробки продукції

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Технологічна схема лінії для післязбирального
обробітку цибулі

Технологична схема лінії для післязбиральної обробки цибулі фірми “SKALS”, Данія
1 – приймальний бункер; 2 – скребковый транспортер; 3 – машина для відокремлювання ґрунту;
4 – машина для видалення залишків листя; 5 – стрічковий транспортер; 6 – інспекційний стіл;
7 – сортувальна машина.
Орієнтовна річна потреба - не менше 25 шт. різної продуктивності
Орієнтовна вартість прототипу - 2,0 млн грн.
www.agrotechnika-ukr.com.ua
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5. Машини і обладнання для механізації процесів у тваринництві

Обладнання для утримання
Машини для приготування і
роздавання кормосумішей та
внесення підстилки
ВФ

СіМФ

Обладнанання для видалення
гною
ВФ

СіМФ

Обладнання для створення
мікроклімату
ВФ

СіМФ

Обладнання для доїння і
охолодження молока
ВФ

СіМФ

Машини і обладнання для
заготівлі кормів
ВФ

СіМФ

- обладнання, яке потребує виробництва в Україні;
ВФ – великі ферми, СіМФ – середні і малі ферми,
МФ – малі ферми, ВіСФ – великі і середні ферми
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Птахівництво

Обладнання для утримання

Повнокомплектне
кліткове обладнання для утримання
різних статево-вікових груп курей

ВіСФ

Повнокомплектне обладнання

СіМФ

Технологія прив’язного утримання

Технологія безприв’язного утримання

ВФ

Свинарство

МФ

Обладнання для зберігання і
роздавання сухих комбікормів
ВіСФ

МФ

Обладнанання для видалення
гною
ВіСФ

МФ

Обладнання для створення
мікроклімату
ВіСФ

МФ

Обладнання для відгодівлі
свиней у легкозбірних ангарах
ВіСФ

Елементи обладнання (станки, годівниці, напувалки, обігрівачі і т. д.)

Скотарство

Повнокомплектне
підлогове обладнання для утримання і вирощування
курей м’ясних
порід
Інкубатори

МФ

Автоматизовані станції годівлі
сухими кормами
ВіСФ
Обладнання для приготування
і роздавання рідких
кормосумішей
ВіСФ
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Машини і обладнання для забезпечення енергоощадних технологій в скотарстві

Заготівля кормів для забезпечення
однотипної годівлі

партії). 99% ФК наявних в господарствах – імпортні.
Рівномірність змішування і роздавання - більше 90%.
Зниження затрат праці у 3 рази, питомих енергомісткості та матеріаломісткості 1 т приготовленої і
розданої кормосуміші в 1,6 та 1,9 рази відповідно.

Силос

Самохідні кормозбиральні комбайни
Висока продуктивність і якість роботи

Косарки-плющилки, роторні ворушилки,
роторні валкоутворювачі

Обладнання для приготування і випоювання замінників молока телятам. Автоматизація процесу,
Нормована годівля, підвищення приростів і зменшення
захворюваності телят. Зниження затрат праці.

Застосування в технологічних ланцюгах машин,
об’єднаних у «зелену лінію», з оптимізацією їх за
продуктивністю
та
шириною
захвату.
Забезпечення високої якості кормів за рахунок
збирання в оптимальні агростроки

Подрібнювачі-видувачі соломи. Виключення ручної
праці, підвищення прдуктивності та якості внесення

Сіно

Приготування і роздавання кормосуміші і внесення підстилки

Причіпні фермські комбайни - 2 виробники (дрібні

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Вентиляційні

Обмотувальники рулонів і тюків плівкою

Доїльні установки для доїння в залах

Зниження забрудненості, зменшення втрат
корму під час збереження та відбору порцій.
Зменшення капітальних витрат на будівництво
сховищ.

“Паралель” – 1 виробник (дослідний зразок)

Пакувальники кормів у полімерні рукави

Підвищення якості молока, зниження навантаження на
оператора

Зниження забрудненості, зменшення капітальних витрат на будівництво сховищ.

“Карусель”

– висока вартість,
вкладення на будівництво

великі

капітальні

Охолоджувачі молока . Збереження якості молока
для здачі на переробку. Можливість зберігання охолодженого молока протягом 1 доби у разі відключення
енергопостачання

Силос

штори.
Зменшення
капітальних
вкладень
в
будівництво
приміщення,
збільшення
кратності повітрообміну, економія електроенергії.

Сінаж

Компактне і якісне зберігання кормів, висока продуктивність заготівлі

Вологе зерно

Доїння та охолодження молока

Створення
мікроклімату

Прес-підбирачі.
Світло-вентиляційні коньки – 1 виробник

Плющилки вологого зерна
Найвищий вихід поживних речовин, зменшення
пікових
навантажень
на
зернозбиральні
комбайни, економія енергії через відсутність
потреби у сушінні зерна та його подрібненні
після сушіння.
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- прототипи машин і обладнання, які пропонуються до виробництва в Україні, представлені на наступних слайдах

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Причіпні кормозмішувачі роздавачі з вертикальною системою змішування
Приготування і роздавання збалансованих кормових сумішей ВРХ однією людиною для забезпечення
сучасної технології однотипної годівлі протягом року дозволяє підвищити молочну продуктивність
корів на 10 – 15%, прирости відгодівельного поголів’я на 20%.
Кількість ферм з поголів’ям більше 100 корів – 2280 шт.
Великогабаритний шнек
Планетарні редуктори
привода шнеків

Особливості прототипів
Конструкційно-технологічна схема
унеможливлює заклинювання
робочих шнеків та поломку ножів
(великогабаритний шнек з
потужними ножами)
Потужні та довговічні планетарні
редуктори приводу шнеків

Кормозмішувач - роздавач V-mix
фірми BVL (Німеччина)
Типорозмірний ряд, м³

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

Від 6 до 14

2000

25000-35000

Кормозмішувач - роздавач
Solomix фірми Triolet
(Нідерланди)

Тензометричний ваговий пристрій з
виводом даних на дисплей
Гідравлічно керована дозувальна
заслінка

Основні вимоги до вітчизняної розробки
Рівномірність змішування та роздавання кормосуміші – не менше 90 %
Похибка вагового пристрою – не більше 5 %
Кількість регулювань норми видачі корму – не менше 5
Висота – не більше 2900 мм
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Ширина - не більше 2400 мм
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Подрібнювачі-видувачі соломи

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Забезпечують механізацію процесу внесення підстилки на середніх та великих скотарських фермах,
збільшуючи при цьому продуктивність праці у 5 - 6 разів, та значно покращують умови праці
обслуговуючого персоналу. Кількість ферм з поголів’ям більше 200 корів – 1800 шт.

Гідравлічно-керований
лоток

Подрібнювальний механізм і турбіна
великого діаметра

Особливості прототипів
Турбіна великого діаметра – 1,55 м

Подрібнювач-видувач соломи
Primor 2060Н фірми Kuhn

Камера пневматичної сепарації для
рівномірного розподілу соломи
Подрібнювач-видувач соломи фірми LUCA.S.G

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

1500

120000

Основні вимоги до вітчизняної розробки
Рівномірність
менше 90%

внесення

підстилки

–

не

Незалежний від турбіни
роздавальний ротор для
зменшення споживаної потужності
Гідравлічно-керований повортний
лоток забезпечує видування
соломи на відстань до 18 м

Максимальна відстань видування соломи –
18 м
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Агрегатування – трактори класу 1,4.
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Обладнання для випоювання телят

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Забезпечує нормовану годівлю телят, що підвищує продуктивність тварин в майбутньому,
підігріває рідкий корм, транспортує його в межах телятника власним електроприводом

Пульт керування технологічним процесом

Підігрівач
кормосуміші

Особливості прототипів:
- Забезпечують нормовану годівлю телят
- Приготування рідкого корму, його підігрівання
до 40° С

Пересуваний міксер “Молочний шатл”
фірми “Urban” (Німеччина)

- Електропривод ходової частини
Автоматична станція СF-300А
фірми “DeLaval”

Типорозмірний
ряд, л
Від 100 до 250

Орієнтовна
потреба,
шт.
500

Орієнтовна
вартість, грн
35000 - 40000

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
Місткість резервуара – 100 л, 150 л, 200 л, 250 л
Разова видача корму – 0,2-0,5 л
Точність дозування рідкого корму – не менше 98 %
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Вентиляційні штори

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Вентиляційні штори є одною з складових забезпечення комфортних умов утримання ВРХ за
ресурсоощадної технології утримання, що дозволяє підвищити продуктивність тварин,
зменшивши при цьому капітальні вкладення на будівництво приміщення і витрати
електроенергії. Кількість ферм з поголів’ям більше 500 корів – 970 шт.

Штори фірми “Arntjen“
Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн/ м²

800

900

Штори фірми “Lubrаtec”

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
Ширина полотна штор – 1200-3200 мм

Ручна лебідка для
відкривання штор

Особливості прототипів:
- Простота конструкції
- Можливість автоматичного керування повітрообміном
всередині приміщення
- Достатність освітленості приміщення при застосуванні
прозорих і світлих за кольором штор

Привід керування – автоматичний або ручний
Обслуговуючий персонал – 1 чол.
www.agrotechnika-ukr.com.ua
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Доїльні установки типу “Паралель”

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Забезпечення доїння корів за їх безприв'язного утримання, підвищення продуктивності доїльних
установок, підвищення якості молока, поліпшення умов праці персоналу, високий рівень
автоматизації технологічного процесу. Кількість ферм з поголів’ям більше 400 корів – 1100 шт.

Обладнання молочної

Доїльна установка фірми “Странгко”
Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

200

1100000

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
Кількість станків – 2×12(16)
Кількість місць для доїння корів – 24 (32)
Продуктивність – не менше 100 корів/год
Обслуговуючий персонал – 2 чол.
Наявність автоматизованих постів доїння
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Вакуумна установка

Доїльний зал “ДеЛаваль” Р2100

Особливості прототипів:
Мінімальна довжина доїльногїзали. Зменшення
навантаження на оператора машинного доїння.
Мінімальна довжина молокопроводу забезпечує
отримання молока з бактеріальним обсіменінням до
50 тис./см³ за норми не більше 500 тис./см³
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Танки-охолоджувачі молока закритого типу

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Охолодження молока забезпечує зберігання його первинних властивостей на молочних
фермах і молокопереробних підприємствах.

Пульт керування
автоматом промивки

Танк-охолоджувач DXCR фірми “DeLaval”

Танк-охолоджувач Atlas фірми “WestfaliaSurge”

Типорозмірний ряд,
л

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

Від 1100 до 12000

900

150000 500000

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
Місткість – від 2000 л до 10000 л
Тривалість охолодження молока – не більше 2,5 год.
Процес промивання – автоматизований.
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Особливості прототипів:
- Безпосереднє охолодження молока
охолоджувальною рідиною (фреоном)
- Автоматичний і візуальний контроль стану
охолодження молока
- Автоматизований процес промивання
45
- Видалення молока через зливний кран

Танки-охолоджувачі молока відкритого типу

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Охолодження молока за 2,5 години забезпечує зберігання його первинних властивостей на
молочних фермах і молокопереробних підприємствах. Застосування на малих та середніх
фермах.

Пульт керування

Компресорний агрегат

Танк-охолоджувач фірми “Paco”
(Німеччина)
Типорозмірний ряд, л
Від 600 до
2500

Орієнтовна
потреба, шт
800

Орієнтовна
вартість, грн
7500 - 30000

Основні вимоги до вітчизняної розробки:
Тривалість охолодження молока – не більше 2,5 год
Частота обертання мішалки – 25±2 об./хв
Діаметр зливного отвору – не менше 40 мм
Холодоагент – фреон R404
Наявність системи промивки
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Танк-охолоджувач DXO
фірми “DeLaval”, (Німеччина)

Особливості прототипів:
Безпосереднє охолодження молока
Рівномірний розподіл молочного жиру в молоці
по всій ванні
Автоматичне промивання ванни за заданою
циклограмою
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Косарки-плющилки задньонавісні

Широке застосування в технологіях заготівлі сіна і сінажу в технологічних ланцюгах машин,
об’єднаних в “зелену лінію” з оптимізацією їх за продуктивністю та шириною захвату. Висока
продуктивність скошування зеленої маси – 25…35 га за зміну

Обгумований вальцьовий плющильний
апарат
Бітерний плющильний
апарат

DISCO 2650 RC (фірма
CLAAS, Німеччина)
Ширина
захвату, м

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

2,4-3,2

1000

100000150000

Основні вимоги до вітчизняної розробки косарок:
Діапазон регулювання висоти зрізування - від 30 мм до
100 мм
Плющення маси - не менше 90 %.
Застосування в конструкції передових рішень провідних
зарубіжних фірм (регулювання ширини валка, швидка
заміна ножів).
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EasyCut 280 CV-Q
(фірма KRONE, Німеччина)

Особливості прототипів:
Якісне виконання технологічного процесу.
Розширення технологічних
можливостей плющення,
формування валка в залежності від урожайності).
Швидка заміна швидкозношуваних механізмів.
Висока технічна надійність.
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Ворушилки

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Застосування для заготівлі сіна і сінажу в технологічних ланцюгах машин, об’єднаних у “зелену лінію” з
оптимізацією їх за продуктивністю та шириною захвату. Забезпечення рівномірного розкидання маси
для більш інтенсивного висушування.

Змінні знаряддя ворушилок

KW 5.52/4×7 (фірма KRONE, Німеччина)

Ширина
захвату, м

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

4,6-13,0

650

55000 – 70000

GF 5902 (фірма KUHN, Франція)
Основні вимоги до вітчизняної розробки ворушилок:
Виконання технологічного процесу відповідно з агро- та
зоотехнічними вимогами (забрудненість землею зеленої маси не
повинна перевищувати 0,8 %)
Максимальне впровадження в конструкцію вузлів та деталей, які
не потребують обслуговування в процесі експлуатування машини
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Особливості прототипів:
Якісне виконання технологічного процесу
Широке застосування в конструкції вузлів, що не
потребують обслуговування (приводні редуктори, пальцеві муфти)
Висока технічна надійність.
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Валкоутворювачі

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Широке застосування для заготівлі сіна і сінажу в технологічних ланцюгах машин, об’єднаних у
“зелену лінію” з оптимізацією їх за продуктивністю та шириною захвату. Задовільне формування
валка. Відсутність забруднення корму землею

Елементи копіювальної доріжки

Приводний механізм ротора

EUROTOP 340N (фірма PÖTTNGER,
Австрія)
Ширина
захвату, м

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

3,5 - 6,3

650

8000 – 9000

LINER 350 S (фірма CLAAS, Німеччина)
Основні вимоги до вітчизняної розробки валкоутворювачів:
- відповідність виконання технологічного процесу агро- та зоотехнічним
вимогам (нерівномірність за шириною валка не менше 90%, нерівномірність за масою корму з погонного метра довжини - не менше
95%, втрати маси - не більше 0,2 %);
- застосування в конструкції передових рішень зарубіжних виробників
(застосування зносостійких матеріалів та деталей з алюмінію, що
збільшує строк експлуатації машини та зменшує її масу)
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Особливості прототипів:

Якісне виконання технологічного процесу;
Застосування в конструкції
деталей, які
мають високу зносостійкість, що збільшує
період експлуатації машини;
Застосування в конструкції вузлів, які не
потребують технічного обслуговування;
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Висока технічна надійність.

Прес-підбирачі рулонні

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Широке застосування для заготівлі сіна і сінажу в технологічних ланцюгах машин, об’єднаних у
“зелену лінію”. Для отримання рулонів з пухкою серцевиною і щільним зовнішнім шаром (пресування
сіна), так і високою щільністю по всьому перерізу рулону (заготівля сінажу)

Подрібнювальний механізм

Особливості прототипів:
В залежності від корму, який
заготовляється (сіно, сінаж)
конструкцією передбачено
регулювання діаметра рулона
Конструкцією передбачено встановлення подрібнювального пристрою;
VB-VBP 2160 (фірма KUHN, Франція)

Діаметр
рулона, см

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

80-185

1000

200000 –
250000

COMPACT 125 (фірма WOLAGRI, Італія)

Можливість обмотування сформованого рулона сіткою або шпагатом
Висока технічна надійність.

Основні вимоги до вітчизняної розробки прес-підбирачів:
Застосування в конструкції подрібнювального пристрою
Можливість обмотування рулону сіткою або шпагатом
Виконання технологічного процесу, який відповідає агрозоотехнічним вимогам (щільність рулону: 100-200 кг/м3, пропускна
здатність: 6-12 (т/год);
Універсальність використання машини (сіно, солома, сінаж,
треста льону).
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Прес-підбирачі малогабаритних пак

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Застосування в технології заготівлі сіна та соломи для малих фермерських господарств. Відсутність
потреби в спеціалізованих технічних засобах для завантаження, розвантаження та складування

В’язальний механізм

Агрегатування
з тракторами
невеликої
потужності

SB 36 ( фірма Challenger, США)
Розміри тюка, м Орієнтовна потреба,
шт.
Д=0,3-1,3
Ш=0,46
В=0,36

Орієнтовна
вартість, грн

1000

Z-511 (UNIA group, Польща)

130000 150000

Особливості прототипів:
Невеликі за розмірами та масою паки

Основні вимоги до вітчизняної розробки прес-підбирачів:
Стандартна
комплектація
транспортних засобів паками

лотком

Щільність пак від 80 до 130 кг/м3
www.agrotechnika-ukr.com.ua

для

завантаження

Однорідна та висока щільність пак
Можливість завантажувати паки безпосередньо в
транспортні засоби з використанням лотка
Невелика споживана потужність (від 30 кВт)
Висока технічна надійність.
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Обмотувальники рулонів полімерною плівкою

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Застосування технології в 2,5-З рази зменшує витрати пального за рахунок виключення операцій
подрібнення трави та її трамбування. Значно підвищує якість одержаного сінажу і виключає
втрати під час зберігання, можливість його забруднення прід час закладання в сховище і втрати
від порушень жорсткого технологічного взаємозв’язку між розмірами сховищ і обсягами сінажу,
який одночасно заготовляється. Зменшує капітальні витрати на будівництво сховищ для сінажу траншей або башт.

Пульт керування

Обмотувальник рулонів Fala xl
фірми Unia sp.z.o.o. (Польща)

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

800

20000-25000

www.agrotechnika-ukr.com.ua

Особливості прототипів:
- Якісне виконання технологічного процесу
Обмотувальник рулонів ОР-1 заводу
“Бобруйськсільмаш” (Білорусь)

- Застосування в конструкції
вузлів, які не потребують
технічного обслуговування
- Висока технічна надійність.

Основні вимоги до вітчизняної розробки обмотувальників:
Товщина плівки: 0,025-0,030 мм;
Ширина смуги плівки - 500, 700, 750 і 1000 мм
Кількість шарів плівки - не менше 3
Агрегатування: трактори класу 1,4 - 2,0
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Плющилки вологого зерна

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Переваги технології консервації плющеного зерна: збирання починається у стадії воскової стиглості зерна за
вологості 35-40 % і найвищої поживної цінності зернових. Урожай збирається на 2-3 тижні раніше від звичайних
термінів. Економиться значна кількість енергії на сушінні. Не потрібне попереднє очищення вороху зерна після
комбайнів. Нерівномірне дозрівання зерна не ускладнює його обробку, використовуються і недозрілі, і дрібні, і
зруйновані зерна. Цю технологію застосовують для всіх видів зернових та бобових

Механізм регулювання
сходження плющильних валків

Плющилка вологого зерна
Romill CP-1
фірми Romill (Чехія)
Орієнтовна
потреба, шт.
300

Орієнтовна
вартість, грн
250000-300000
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Плющилка вологого зерна Murska 1400-S-2
Фірми Aimo Kortteen Konepaja (Фінляндія)

Особливості прототипів:
Якісне виконання технологічного процесу;
Застосування в конструкції
простого механізму регулювання сходження плющильних
валків
Висока технічна надійність.

Основні вимоги до вітчизняної розробки плющилок:
Об’ємна маса плющеного зерна - 260 кг/м3
Кількість цілих зернин після плющення - до 0,1 %
Агрегатування: трактор класу 1,4
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Обладнання для пакування кормів в полімерні рукави

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Втрати поживних речовин не перевищують біологічно неминучих, термін гарантованого
збереження корму досягає двох років, в процесі заготівлі не відбувається забруднення
рослинної маси, процес самоконсервування завершується в найкоротші терміни, значно
зменшуються капіталовкладення

Завантажувач
сінажу
і
вологого зерна в полімерні
рукави AG BAGGER G 7000
фірми
BAG
BUDISSA
AGROSERVICE GMBH

Механізм регулювання
щільності корму
Завантажувач вологого зерна
у полімерні рукави BAGGING G 6000
фірми Євро-Багінг” (Чехія-Нідерланди)

Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

Основні вимоги до вітчизняної
розробки завантажувачів:
- об’ємна маса корму - 700 кг/м3

300

70000-85000

- довжина рукава - 60 м
- маса корму в рукаві - 250 т
- агрегатування: трактор класу 1,4

www.agrotechnika-ukr.com.ua

Особливості прототипів:
- Якісне виконання технологічного
процесу
- Застосування високоміцних еластичних плівкових рукавів
- Висока технічна надійність
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Автоматизоване обладнання для приготування і
годівлі свиней рідкими кормами

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Автоматизація процесу приготування збалансованих рідких кормових сумішей і нормована видача
їх тваринам у виробництві високоякісної свинини. Рідкі корми вологістю 50-70% дозволяють
отримати високі прирости, оскільки вони відповідають фізіології тварин

Комп’ютер МС 99 NT для контролю
за роздаванням корму в годівниці

Датчик рівня корму у годівниціі

Система рідкої годівлі
Weda (Німеччина)
Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна вартість, грн/1 місце

100

160

Система рідкої годівлі TeweElektronic
Основні вимоги до розробки вітчизняного обладнання:
Місткості для приготування кормових сумішей виготовлені з нержавіючої сталі
об’ємом від 500 до 12000 л
Діаметр труб для транспортування кормової суміші – не менше 50 мм
Роздавання корму в групові та індивідуальні годівниці
Автоматизована система промивання
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Схема системи рідкої годівлі "Hydromix”
Big Dutchman (Німеччина)

Особливості прототипів:
Автоматичне приготування необхідних кормових сумішей із
окремих компонентів
Керування процесом роздавання кормів повністю виконується
комп’ютером
Автоматична подача корму на
великі відстані та забезпечення
високої точності дозування
кормової суміші
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Автоматизовані станції для годівлі свиней сухими кормами

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Застосування автоматизованих станцій для годівлі свиней заощаджує до 20% кормів
Нормована годівля свиней сприяє приросту їх живої маси під час відгодівлі, підвищенню
плідності свиноматок (на 10-15% за кількості опоросів у рік – 2,4), розвитку їх вимені,
збільшенню молочності свиноматок та підвищенню життєздатності приплоду

Застосування вушних чипів для розпізнавання
зчитувачем даних по кожній тварині
Блок визначення охоти

.

Кормова станція Compident
Shauer (Австрія)
Потреба, шт.

350

Орієнтовна вартість,
грн/свиноматку
1800

Особливості прототипів
Ідентифікація свиноматок і їх
маркування
Індивідуальна дозована годівля
Автоматичне вилучення
свиноматок з групи
Точне встановлення періоду
охоти у свиноматок

Система годівлі за викликом (фірма Weda, Німеччина)

Основні вимоги до розробки вітчизняного обладнання:
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Поголів’я, яке обслуговується: 60 – 70 голів
Індивідуальна годівля свиноматок з видаванням порції корму 100 г.
Незначні виробничі витрати та довговічність
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 Навантажувачі
Застосування багатофункціональних машин для виконання комплексу загальнофермських робіт, у
тому числі для завантаження різних видів кормів, формування буртів та скирт, транспортування на
невелику відстань пак і рулонів, штабелювання та ін., що дозволяє суттєво скоротити затрати праці
на тваринницьких фермах

MERLO P60.10
Орієнтовна
потреба, шт.

Орієнтовна
вартість, грн

1000

150000-200000

Manitou MLT 633-120 LS

Основні вимоги до вітчизняної розробки
Застосування в конструкції змінних
спеціалізованих знарядь
Вантажопідйомність
1,0-5,0 т
Висота піднімання
6,0-8,0 м
www.agrotechnika-ukr.com.ua

Змінні знаряддя

Особливості прототипів
Система керування складається з
важелів керування підніманням і опусканням стріли, встановленням її за вильотом
Навантажувач може комплектуватись
вилами для сіна, ковшем для технологічних матеріалів та іншими змінними
57
знаряддями

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

6. Технологічні комплекси малогабаритних машин і знарядь для
механізації робіт в кооперативних та присадибних господарствах
Світові виробники засобів малої механізації виготовляють різні
типи
малогабаритних машин
і знарядь: мотокультиватори,
мотоблоки та міні-трактори різної потужності.
Незалежно від особливостей конструкції більшість засобів
малої механізації складаються з двигуна,
трансмісії, ходової
системи, органів керування, робочого і допоміжного устаткування.
На мотоблоках і мотознаряддях легкого типу встановлюють
двохтактні карбюраторні двигуни, на мотоблоках середнього типу
і малогабаритних тракторах - чотиритактні карбюраторні і дизельні
двигуни.

Вітчизняні виробники виготовляють мотоблоки (міні-трактори)
малими серіями по 2-3 моделі, які мають різну потужність.
Більшість малогабаритних тракторів мають традиційну схему
компонування – із задніми привідними колесами великого
розміру і передніми колесами меншого розміру (колісні формули
4К2 та 4К4), а також шарнірно з´єднану півраму з приводними
колесами одного розміру (4К4)

Міні - трактор

Мотоблок
Мотокультиватор

Двигуни Honda серії GХ
Показник
Діаметр циліндра/ хід поршня, мм
Робочий об'єм, см3
Номінальна частота обертів, об/хв

www.agrotechnika-ukr.com.ua

GX100

GX160

GX200

GX240

GX270

GX340

GX390

56 X 40

68 X 45

68 X 45

68 X 54

73 X 58

77 X 58

88 X 64

98

163

196

240

270

337

389

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

Потужність, к.с.

2.8

4.8

5.5

7.9

8.5

8.9

11.7

Максимальний
крутний момент, Нм

5.7

10.3

12.4

18.3

19.1

21.6

26.4

10.6

15.1

16.1

25

25

32.3

31.5

Маса двигуна, кг
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Сімейство мотокультиваторів
На сьогодні в Україні ступінь механізації
дрібнотоварного виробництва на малих присадибних і
дачних ділянках знаходиться на дуже низькому рівні.
В Україні виготовляють декілька моделей
мотокультиваторів,
проте
їх
технічний
рівень
поступається зарубіжним аналогам.
Зарубіжні виробники на мотокультиваторах
встановлюють двигуни з ресурсом від 2000 до 3000
мотогодин.
Такі
двигуни
працюють
на
низькооктановому бензині і мають невисоку витрату
палива.
Пропонується
за
прототип
взяти
мотокультиватор HONDA GCV 160.

ПРОТОТИПИ
Показник

HONDA
GCV 160

Husqvarna
T-200, T-25

ROBI
156 DM

Тип

Бензиновий

Бензиновий

Бензиновий

Витрата палива, л/год

1,3

-

1,45

Потужність, к.с.

5,33

1,5 ; 2,5

4,5

Ширина захвату, мм

610

260-540

850

Об'єм, см3

160

34 ; 50

180

Маса, кг

40,2

12 ; 20

49

ROBI 156 DM
Husqvarna T-200
HONDA GCV 160
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Сімейство мотоблоків
За статистичними даними, середня площа ріллі в
господарствах населення становить близько 1,5 га. В
таких
господарствах
виробляється
понад
80%
плодоовочевої продукції.
Для механізації робіт в селянських господарствах
вітчизняні виробники пропонують невелику кількість
мотоблоків з комплектом знарядь.
Мотоблоки
українського
виробництва
поступаються
зарубіжним
аналогам
за
функціональними
показниками,
надійністю
і
ергономічністю конструкцій.
Для полегшення роботи оператора мотоблоки
зарубіжних
виробників
додатково
оснащують
адаптерами з робочим місцем оператора, до якого
кріпиться все навісне обладнання.
Пропонується за прототипи взяти мотоблоки
AGZAT SP4 (середнього класу) та Defiant
DT-18
(важкого класу)

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
ПРОТОТИПИ
середніх мотоблоків потужністю від 4 до 6,5 к.с.
Показник

AGZAT SP4

Kipor KDT 610L

Zirka GN-151

Тип

дизельний

дизельний

дизельний

Витрата палива, л/год

1,6

-

1,5

Потужність, к.с.

6,2

5,5

5,3

Трансмісія

механічна

механічна

механічна

Маса, кг

99

110

250

Швидкість руху, км/год

1,5-10,5

До 10,3

1,8-14,2

ПРОТОТИПИ
важких мотоблоків потужністю більше 6,5 к.с.
Показник

Defiant
DT-8М, DT-18

Qingdao
MB 1070D

Zirka
GN-151

Тип

дизельний

дизельний

дизельний

Витрата палива, л/год

-

2,1

2,9

Потужність, к.с.

8,18

7

15

Трансмісія

механічна

механічна

механічна,
ступінчаста

Маса, кг

155, 190

240

550

Швидкість руху, км/год

1,5-16,9

1,5-17

1,8-14,2

KIPOR
KDT
610L
Kipor
KDT
610L

AGZAT SP4
Середній тип мотоблоків
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Defiant DT-18

Qingdao MB 1070D
Важкий тип мотоблоків
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Сімейство малогабаритних тракторів

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

ПРОТОТИПИ тракторів потужністю до 10 кВт
В Україні малогабаритні трактори виготовляють
невеликими партіями.
Вітчизняні
трактори
поступаються
за
експлуатаційно-технологічними
показниками
та
надійністю
зарубіжним
аналогам,
тому
вони
не
користуються попитом на ринку.
Пропонується за прототип взяти :
трактор потужністю до 10 кВт - JOHN DEERE X 740
трактор потужністю до 15 кВт - Foton FT-200
- трактор потужністю до 20 кВт - JINMA JM 244B

Показник

JOHN DEERE
X 740

БЕЛАРУС
132 Н

WEITUO
TS 12 B

Тип

Колісний

Колісний

Колісний

Потужність, кВт.

9,2

9,6

8.8

Коробка передач

Механічна,
ступінчата 4/3

Механічна,
ступінчата

Механічна

Колісна формула

4х4

4х4

4х2

Швидкість руху,
вперед/назад, км/год.

2.8417.15/4.04-12.9

2.83-17.72/4.0312.94

1.89-21.97/3.686.10

Маса, кг

400

457

785

ПРОТОТИПИ тракторів потужністю до 15 кВт
Показник

Foton FT-200

YTO-200

XINGTAI 200
Колісний

Тип

Колісний

Колісний

Потужність, кВт

14,7

14.7

14,72

Коробка передач

Механічна

Механічна

Механічна

Колісна формула

4х2

4х2

4х2

Швидкість руху, км/год

2,8-33,7

2.71-27.44

1,92 – 29,25

Маса, кг

1150

1060

1050

ПРОТОТИПИ тракторів потужністю до 20 кВт
Foton FT-200

JOHN DEERE X 740
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JM 244B

Показник

JINMA
JM 244B

WEITUO
TY 240

YTO-SE250
Колісний

Тип

Колісний

Колісний

Потужність, кВт.

17.6

17,6

18,4

Коробка передач

Механічна

Механічна

Механічна

Колісна формула

4х4

4х2

4х2

Швидкість руху,
вперед/назад, км/год

0.32-26.35/0.266.34

2.11-32.19/1.687,75

2.17~28.13/
2.59~7.86

Маса, кг

1140

1100

1170

61

Малогабаритна грунтообробна техніка
• В Україні підготовка грунту до сівби або садіння сільськогосподарських
культур на малих ділянках здебільшого виконується вручну
або із
застосуванням примітивних грунтообробних знарядь.
•
Підвищення рівня механізації обробітку грунту в малих господарствах
на базі застосування мотоблоків і мінітракторів неможливе без
модернізації малогабаритних грунтообробних знарядь і машин.
•
Сьогодні
малогабаритна
грунтообробна
техніка
українського
виробництва не користується попитом на ринку через низьку надійність.
• Для ефективного ведення
господарства з використанням сучасних
засобів малої механізації доцільно забезпечити малих товаровиробників
надійними і якісними малогабаритними грунтообробними машинами.
• В Україні
малогабаритні
борони до міні-тракторів
серійно не
виготовляють.
За прототип пропонується взяти:
- однокорпусний обертовий плуг NM1-017
- плуг двокорпусний LXT 12-2-20
- культиватор навісний КУ-1.6
- дискову борону 1BQX-1.3

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

ПРОТОТИПИ плугів
Показник

Плуг
однокорпусний
ТК-011

Плуг
обертовий
NM1-017

Плуг
двохкорпусний
LXT 12-2-20

11
11

27
15-17

80
40

15

13-18

170-200

Маса , кг
Ширина захвату, см
Максимальна глибина
оранки, см

ПРОТОТИПИ культиваторів і дискових борін
Показник
Ширина захвату, м
Глибина обробітку, см
Кількість стрілчатих лап
(дисків), шт
Агрегатування з
тракторами
потужністю,к.с.
Маса, кг

Культиватор
навісний
КУ-1.6
1600

Культиватор
КТД-1.3

Дискова борона
1BQX-1.3

800-1480

1300

50-120

30-100

140

7

9

14

18-25

18-25

18-25

120

35

280

Плуг обертовий NM1-017
Плуг двохкорпусний LXT 12-2-20
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Культиватор навісний КУ-1.6

Дискова борона 1BQX-1.3
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Малогабаритні посівні машини
В Україні сівбу насіння зернових культур на городах і
малих ділянках проводять вручну, розкидним способом з
подальшим загортанням зубовими боронами, що призводить до
перевитрат насіннєвого матеріалу і зрідженості сходів.
Рядкові
та
просапні
сівалки,
які
агрегатуються
з
малогабаритною
технікою,
вітчизняні
підприємства
не
виготовляють.
Впровадження
малогабаритної
посівної
техніки
в
господарствах дрібних товаровиробників дозволить зменшити
трудомісткість і підвищити якість та ефективність виробництва.
За прототип пропонується взяти:
- сівалку овочеву 2BYF-4;
- сівалку 2BX-9A

ПРОТОТИПИ
Показник
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Сівалка
9 - рядна

Сівалка
2BX-9A
причіпна

навісна

причіпна

Кількість секцій, шт.

4

9

8

Ширина міжрядь, см

30-50

15

15

6-8

6-8

6-8

18-25

8

8

190

185

130

Тип

Глибина закладання насіння, см
Агрегатування з тракторами
потужністю, к.с.
Маса, кг

Сівалка овочева 2BYF-4

Сівалка
овочева
2BYF-4

Сеялка дев’ятирядна

Сівалка 2BX-9A
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Машини малої механізації для заготівлі кормів
ПРОТОТИПИ
Понад 80% продукції тваринництва виробляється в
господарствах населення з використанням ручної праці.
Виникає необхідність підвищення рівня механізації
процесів заготівлі кормів.
В Україні машини малої механізації для заготівлі
кормів практично не виготовляють.
Машини іноземного виробництва, які представлені
на ринку, відзначаються високою надійністю і простотою
в експлуатації.
Пропонується взяти за прототип роторну косарку
КРМ-1 (Білорусь) і граблі-ворушилки AGZAT OP-1,2
(Словаччина)

Показник

КРМ-1

Agzat OP-1,2

КТМ -00.000

Тип

Роторна
косарка

Граблі ворушишки

Косарка сегментнопальцьова

Ширина захвату, мм

600

1200

1200

Робоча швидкість,
км/год

2,5

До 4

До 8

Висота зрізу, мм

40

-

40-60

930
660
420

1060
2050
860

2400
550
590

45

72

-

Габаритні розміри,
мм
-- довжина
-- ширина
--висота
Маса, кг

AGZAT OP-1.2
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КРМ-1

КТМ – 00.000
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Машини для картоплярства
В особистих селянських та фермерських господарствах
з плащами посадок картоплі від 0,1 до 0,5 га виникає потреба
в механізації процесу садіння картоплі.
Використання машин значно зменшує затрати праці на
процес садіння та підвищує якість, знижує термін виконання
робіт та відповідно зменшує собівартість вирощуваної
картоплі.
Сьогодні українські виробники виготовляють машини
для картоплярства малими партіями, які за показниками
надійності суттєво поступаються світовим аналогам.
За прототип пропонується взяти: картоплесаджалку
2-СМХ-2;
картоплесаджалку
однорядну
К-1;
підгортач
картоплі ОТ-024, картоплекопач BULWA 1 та картоплекопач
КМ-2.

Прототипи картоплесаджалок
Картоплесаджалка
2-СМХ-2

Показник

2

1

1

Ширина міжрядь, см

45/65/75

40-60

53-60

20-40

25-33

18-25

18-35

8-10

15-25

190

41

130

Відстань між бульбами в рядку,
см
Агрегатування з тракторами
потужністю, к.с.
Маса, кг

Прототипи підгортачів картоплі

Габаритні розміри, мм:
-довжина
-ширина
-висота

VVED s.r.o
NM1-027

VVED s.r.o
ОТ-02

ОУ-00.000

360
320
410

400
940
390

760
760
450

1

2

2

11

15

28

Кількість міжрядь, що
обробляються одночасно,
шт.
Маса, кг
Картоплесаджалка 2-СМХ-2

VVED s.r.o
ОТ-02

Прототипи картоплекопачів
Показник

Картоплекопач
однорядний 4UD-1

www.agrotechnika-ukr.com.ua

Картоплекопач BULW A 1

Картоплекопач
BULWA 1

Картоплекопач
однорядний
4UD-1

Картоплекопач
КМ-2

Кількість рядків, шт.

1

1

1

Ширина захвату, см

60-67

53

45

22

25

20

18-25

11-20

15-25

235

190

130

Максимальна глибина
викопування, см
ОУ-00.000

Картоплесаджалка
однорядна К-1

Кількість рядків, шт.

Показник

Картоплесаджалка
однорядна К-1

Картопле-саджалка
типу 2В

Агрегатування з тракторами
потужністю, к.с.

Маса, кг
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Малогабаритні машини для внесення добрив та хімічного захисту
Внесення мінеральних добрив на малих ділянках здійснюється
вручну
розкидним
способом,
що
призводить
до
значної
нерівномірності розподілення їх по площі.
Використання таких технічних засобів дає змогу значно
підвищити продуктивність робіт, скоротити їх термін виконання та
зменшити собівартість вирощуваних культур.
Таким
чином,
для
ефективного
господарювання
з
використанням
сучасних
технологій
доцільно
забезпечити
сільгоспвиробників малогабаритними машинами
для внесення
добрив та хімічного захисту рослин.
Сьогодні українські машинобудівники таких машин серійно
виготовляють.
За прототип пропонується взяти:
- обприскувач малооб’ємний ОМ-4 ;
- візок для посипання RVK2 0 0 .

Обприскувач ранцевий
SADKO GMD-5014
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не

ПРОТОТИПИ

Показник

Загальна маса , кг
Кількість
обслуговуючого
персоналу, осіб
Габаритні розміри в
транспортному
положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота
Дорожній просвіт, мм

Візок для посипання RVK 200

Обприскувач
малооб’ємний
ОМ-4

Візок для
посипання
RVK2 0 0

Обприскувач
ранцевий
SADK
O
GMD-5 0 1 4

30

58

11

1

1

1

2500
71 0
1 600

21 00
890
1 050

460
280
520

200

200

-

Обприскувач
малооб’ємний ОМ-4
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