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Європейський Союз є стратегічним партнером
для України в аграрній сфері. Йдеться не тільки
про двосторонні торговельні відносини, але й про
співпрацю в галузі реформування української
аграрної політики та імплементації європейських
директив та регламентів в українське законодав-
ство. Про це заявила заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України з питань
євроінтеграції Ольга Трофімцева під час третього
засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС в
Брюсселі 29-30 червня.

«Сьогодні двостороння торгівля аграрною продук-
цією та продуктами харчування між Україною та
Євросоюзом розвивається дуже стрімко. Лише за 4
місяці 2017 року товарообіг становив 2,450 млрд дол.
США, з яких 1,753 млрд дол. США – це експорт укра-
їнської аграрної продукції. Але не менш важливою є
для нас постійна спільна робота з ЄС в таких галузях
як, наприклад, фітосанітарні та ветеринарні регулю-
вання, політика в лісовій та рибній галузях», - зазначи-
ла Ольга Трофімцева.

Українська та європейська сторони обговорили
стан співпраці та наступні кроки в рамках реалізації
Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною.

«Ми дуже вдячні нашим європейським колегам за

активну підтримку вдосконалення української системи
контролю в харчовій, а також в лісовій, рибній галузях
України та галузі морської політики. Сподіваємось на
подальшу активну співпрацю між нашими сторонами в
заданих напрямках та на швидке просування євроін-
теграційних законодавчих ініціатив у нашому парла-
менті», - підкреслила заступник Міністра.

За словами Ольги Трофімцевої, незважаючи на
прогрес в євроінтеграційній роботі Мінагрополітики,
44 європейські директиви та регламенти мають бути
імплементовані до кінця 2017 року, що вимагає знач-
них зусиль як з боку міністерства, так і допомоги з боку
європейських колег у рамках різних інструментів підт-
римки.

Наразі у Верховній Раді України знаходиться на
розгляді низка законопроектів, а саме: про вимоги до
предметів та матеріалів, що контактують з харчовими
продуктами, про безпечність та гігієну кормів; про
інформацію споживачів щодо харчових продуктів, а
також про основні принципи та вимоги органічного
виробництва.

Нова державна політика сільського розвитку
скеровується на максимальне задоволення потреб
та прагнень мешканця сільської місцевості. Така
політика відрізняється від попередніх практик,
перш за все, за своїми підходами. Адже в центрі її
уваги – людина. На цьому наголосила заступник
Міністра аграрної політики та продовольства
України Олена Ковальова під час інтерв’ю.

«Малий та середній виробник став пріоритетом дер-
жавної політики. І не лише аграрної, але й загальнодер-
жавної економічної. Нещодавно була ухвалена
Стратегія розвитку малого та середнього підприєм-
ництва. Зараз формується план її імплементації. Для
нас дуже важливо, щоб мале та середнє сільське під-
приємництво віднайшло місце у цьому документі», -
зазначила Олена Ковальова.

За словами заступника Міністра, запровадження
політики сільського розвитку в Україні відповідає євро-
пейським цінностям та європейській практиці. Угода
про Асоціацію з ЄС передбачає позиції щодо сільського
розвитку. Окремі з них пов’язані із впровадженням інно-
вацій, дорадництвом, сільським туризмом, розвитком
органічного виробництва, на яке покладаються великі
надії і яке виправдовує себе як спосіб підтримки малого
та середнього виробника. На пошук та успішну реаліза-

цію місцевих ініціатив спрямована діяльність Проекту
Європейського Союзу «Підтримка ЄС впровадження
сільськогосподарської та продовольчої політики в
Україні».

Також Олена Ковальова додала, що важливим парт-
нером міністерства є Проект Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сіль-
ського розвитку». В рамках цього Проекту надається
допомога низці об’єднаних територіальних громад у
підготовці стратегій економічного розвитку, планів їх
реалізації та залученні відповідних ресурсів. А це нові
робочі місця, особливо для молоді, нові надходження
до місцевих бюджетів. Напрацювання також можуть
бути поширені на інші українські громади.

«Ми вивчаємо найуспішніші практики сільського
розвитку різних країн світу, державної підтримки мало-
го виробника, кооперації, просування традиційної про-
дукції та продукції локального виробництва, агрорек-
реації та інформаційно-просвітницької роботи. Але
принципи, підходи та моделі політики сільського роз-
витку поки що залишаються новацією для значної
частини суспільства, тому процес публічного обгово-
рення цих питань є просто необхідним», - підкреслила
заступник Міністра.

М і н а г р о п ол і т и к и  У к р а ї н и :
–  « С і л ь с ь к и й  р о з в и т о к  –  у  ф о к ус і  д е р ж а в н о ї  п ол і т и к и » ,
-  Ол е н а  К о в а л ь о в а ;
–  « У к р а ї н а  т а  Є С  о б г о в о р и л и  п р і о р и т е т и  с п і в п р а ц і  в
а г р а р н і й  г а лу з і  в  р а м к а х  У г о д и  п р о  А с о ц і а ц і ю » ,  -  Ол ь г а
Т р о ф і м ц е в а .

Прес-служба Мінагрополітики України

http://www.minagro.gov.ua/
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Т е х н і к а  т а  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,  
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

Комплекси машин для технологій с інозаготівлі

УДК 631.353:001.8

Зарубіжні фірми пропонують широкий асортимент і номенклатуру різних типів машин для заготівлі сіна, що
дає сільгоспвиробникам можливість підібрати ефективний агрегат чи сформувати необхідну лінійку сінозаготі-
вельної техніки для реалізації технологій заготівлі пресованого і розсипного сіна. У статті проведено аналіз
результатів випробувань машин для технологій заготівлі пресованого і розсипного сіна, в тому числі косарок,
косарок-плющилок, грабель-валкоутворювачів, причепів-підбирачів, самозавантажувальних причепів-рулоно-
возів, перегрібачів,  рулонних і пакових прес-підбирачів.

Ключові слова: машини для заготівлі сіна, конструкція, дослідження, робочі органи, ефективність.

Шкоропад Л., молодший науковий співробітник (Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Постановка проблеми. Отримання оптимальної
структури корму починається вже під час його заготів-
лі: трава повинна бути скошена в сприятливі агротех-
нічні терміни у відповідних фазах вегетації рослин, не
пересохнути у валку на сонці та не бути надто подріб-
неною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під
час виконання кожної з технологічних операцій
необхідно дотримуватись встановлених агротехнічних
вимог. За даними наукових установ встановлено, що
близько 25% поживних речовин у сіні втрачається
через порушення вимог до виконання технологічних
операцій [1].

Враховуючи стислі терміни заготівлі сіна, технічні
засоби для сінозаготівлі повинні мати високі показни-
ки якості, продуктивності виконання технологічних
операцій та високу технічну надійність і забезпечувати
безвідмовність роботи протягом агросезону.  

В Україні сінозаготівельні машини пропонуються
вітчизняними і зарубіжними фірмами, наприклад,
такими: компанією “Завод Кобзаренка”, підприєм-
ствами ВАТ “Білоцерківсільмаш”, ПАТ
“Ковельсільмаш”, ПП  “Бартощук А.Г”, фірмами Claas,
John Deere, Krone, KUHN, P�ttinger та іншими. 

Проте серед українських фірм немає жодної, яка
виготовляє базову лінійку техніки для сінозаготівлі.
Зазвичай, кожна із зарубіжних фірм пропонує широ-
кий асортимент і номенклатуру різних типів машин для
заготівлі сіна, що дає сільгоспвиробникам можливість
підібрати ефективний агрегат чи сформувати необхід-
ну лінійку сінозаготівельної техніки.

Проблематика сінозаготівлі висвітлена в багатьох
наукових працях та інформаційних джерелах, зокрема
в [2-5]. У цих публікаціях проаналізовано конструкції і
результати досліджень окремих типів сінозаготівель-
них машин виробництва різних фірм. Проте на сьогод-
ні в наукових та інфомаційних виданнях недостатньо
висвітлено питання з досліджень комплексів машин
для різних технологій сінозаготівлі.

Постановка завдання. Аналіз результатів випро-
бувань машин для заготівлі пресованого і розсипного
сіна.   

Виклад основного матеріалу. Фахівцями нашої

установи проведено випробування декількох моделей
косарок, косарок-плющилок, перегрібачів, граблів-
валкоутворювачів, прес-підбирачів, причепів-підбира-
чів, самозавантажувальних причепів-рулоновозів
виробництва фірм UNIA group (Польща), KUHN
(Франція), SIP Strojna Industrija d.d. (Словенія),
Agromech (Польща) тощо.

Дослідження машин для заготівлі пресованого сіна.
З машин, представлених на випробування, можна

сформувати декілька комплексів машин для заготівлі
сіна за різними технологіями. Наприклад, лінійка сіно-
заготівельної техніки для технології пресованого сіна
фірми KUHN може складатися з косарки-плющилки
дискової FC 303 RGC, перегрібача GF 642,  граблів-
валкоутворювачів роторних GA 4121 GM, прес-підби-
рача рулонного VB 2160 (рис. 1).

а 

б
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Косарка-плющилка дискова FC 303 RGC призначе-
на для скошування сіяних і природних трав з їх одно-
часним плющенням та укладанням скошеної маси у
валки, агрегатується з тракторами потужністю 80 к.с. з
частотою обертання ВВП 1000 об/хв. Косарка при-
єднується до заднього навісного тягово-зчіпного при-
строю енергозасобу за допомогою сниці. На сниці
розміщена поворотна двоточкова зчіпка та редуктор
марки „GIRODYNE”, що забезпечує  необмежену рух-
ливість передньої частини сниці і виконує  функцію
прийому потужності від ВВП трактора та передачі її до
робочих органів косарки-плющилки.

Різальний апарат – ротаційного типу. Для копію-
вання поверхні ґрунту різальний апарат з’єднаний з
носійною рамою тягами, які утворюють “поплавковий”
паралелограм. Дві натяжні пружини з’єднані з рамою і
дозволяють регулювати тиск різального апарата на
ґрунт. Висота зрізу регулюється гвинтовим механіз-
мом зі шкалою. 

Плющильний механізм шевронно-вальцевого типу
налагоджується на відповідний режим  залежно від
травостою, культури та  призначення корму.

Переводиться косарка-плющилка з транспортного
положення в робоче трьома гідроциліндрами. 

Рухаючись по полю, косарка-плющилка зрізує
стебла рослин пластинчастими ножами, шарнірно
встановленими на роторах, які обертаються назустріч
один одному. Частота обертання дисків різального
апарата становить 2610 об/хв. Ножі зрізують стебла
трави за принципом укісного зрізу, підхоплюють їх і
виносять із зони різання. Зрізана маса переміщується
над дисками роторів. Траєкторії руху ножів взаємно
перекриваються, завдяки чому утворюється якісний

прокіс.
Скошена трава відцентровою силою обертання

роторів подається в зону роботи плющильного меха-
нізму, де стебла рослин переламуються і розщеплю-
ються. Далі скошена і розплющена маса валкоутворю-
вачем може вкладатися направо, наліво або посере-
дині косарки.    

Особливістю конструкції косарки-плющилки FC 303
RGC є можливість її переведення на правий або лівий
бік енергозасобу гідроциліндром керування, що доз-
воляє скошувати трави човниковим способом. 

Під час випробувань косарка-плющилка виконува-
ла технологічний процес на робочій швидкості 8,8
км/год, з робочою шириною захвату – 2,96 м та про-
дуктивністю роботи за годину змінного часу – 
1,89 га.

Середня висота зрізу трави становила 5,3 см, кое-
фіцієнт варіації висоти зрізу склав 16,7 %. Втрат трави
не виявлено. Висота утвореного валка – 42 см, щіль-
ність валка – 13,9 кг/м3. Повнота плющення становить
63 %, з них – вміст повністю розплющеної маси – 35 %,
розплющеної на 1/2 довжини стебла – 56 %, нерозп-
лющені рослини - 9 %. 

Для забезпечення швидкого просушування можна
застосовувати перегрібачі GF-642 і граблі-валкоутво-
рювачі роторні GA 4121 GM.

Перегрібач GF-642 проводить спушування, вору-
шіння і розкидання скошених трав і сіна, а також фор-
мування трьох невеликих валків. Він агрегатується з
тракторами потужністю не менше 22 кВт. 

Ворушіння трави виконується роторами, які скла-
даються з редуктора, граблин, опорних коліс на пнев-
матичних шинах і механізмів регулювання кута розки-
дання. На кожному роторі встановлено по 6 граблин.
Для копіювання поверхні поля під час роботи та уста-
новки у від’єднаному положенні перегрібач обладна-
ний опорними колесами. Механізм приводу роторів
складається з конічного редуктора DUPLEX, карданної
передачі, шести редукторів роторів і трьох муфт
DIGIDRIVE.

Переставлянням карданного вала на різні хвосто-
вики редуктора DUPLEX забезпечується робота пере-
грібача в різних режимах (режим формування 3 валків;
режим розкидання валків або ворушіння сіна по всій
ширині захвату).

Робоча швидкість руху перегрібача в агрегаті з
енергозасобом під час виконання технологічного про-
цесу становила 10,3 км/год., робоча ширина захвату –
6,4 м,  продуктивність за годину змінного часу стано-
вила 4,44 га.  Питомі енерговитрати становили 4,8 кВт
год./га, а питома витрата палива за змінним часом
склала 1,52 кг/га.

Ширина валка під час  ворушіння становила 650 см,
висота – 40 см, нерівномірність за шириною валка – 
1,1 %, коефіцієнт спушеності сіна після ворушіння –
0,72, забрудненість маси землею не спостерігалася.

За період випробувань перегрібач відпрацював 71
год. Відмов за період експлуатації не відзначалося.

Валкоукладач роторний GA 7501 здійснює згрібан-
ня свіжоскошеної, пров'яленої трави, сіна та соломи та
формує валок праворуч по ходу руху. 

Він складається з таких основних частин: рами,
опорних коліс, транспортних коліс навіски, роторів,

а – косарка-плющилка дискова FC 303 RGC; 
б – перегрібач GF-642; в – валкоутворювач роторний GA 7501; 

г – прес-підбирач рулонний VB 2160
Рис. 1 – Комплекс машин для заготівлі пресованого сіна фірми
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механізму приводу, гідросистеми, захисних дуг, вал-
коутворювального екрана та пульта керування.

У передній частині рами кріпиться навіска, яка слу-
жить для приєднання валкоутворювача до трактора.
До задньої частини рами приєднано транспортний хід.
У середній частині рами встановлено механізм кріп-
лення роторів.

Валки формуються внаслідок обертання двох рото-
рів, до яких прикріплено по 10 граблин з механізмом
регулювання висоти зубів відносно поверхні ґрунту.
Ротор включає в себе герметично закриту головку, в
якій у масляній ванні пересуваються напрямні ролики
граблин, коробку передач, яка приводиться в дію від
ВВП трактора за допомогою карданного вала приво-
да.

Для копіювання поверхні поля під час роботи та для
зберігання в неробочий період валкоутворювач
обладнаний опорними колесами.

Валкоукладач в агрегаті з трактором виконував тех-
нологічний процес з робочою швидкістю 10,2 км/год.
Ширина захвату валкоутворювача – 7,2 м. Ширина
валка склала 165 см, висота – 47 см, щільність – 
7,9 кг/м3, втрати врожаю – 0,4%, забрудненість маси
землею не відзначалася. 

Продуктивність за годину змінного часу становила
5,43 га, питомі енерговитрати склали 5,5 кВт год./га,
питома витрата палива за змінним часом – 3,15 кг/га.

За період випробувань валкоутворювач відпрацю-
вав 68 год. Відмов при цьому не виявлено.

Прес-підбирач рулонний КUHN FB 119 призначе-
ний для підбирання валків сіна природних і сіяних трав
або соломи, пресування в рулони з наступним їх
обв’язуванням шпагатом або сіткою. 

Носійним елементом прес-підбирача є рама, до
якої кріпляться основні складальні одиниці: сниця,
привід (карданний вал і конічний редуктор), підби-
ральний пристрій, камера пресування  з пресувальни-
ми вальцями, шасі з ходовими колесами, механізм
обв'язування рулону, ланцюгові передачі з системою
мащення, гідросистема, електрообладнання. Прес-
підбирач укомплектований системою управління
“AutoPlus-Pilotbox” з графічним дисплеєм. 

Робочі органи прес-підбирача приводяться від ВВП
трактора з частотою обертання 540 об/хв.
Підбиральний пристрій і пресувальні вальці приво-
дяться в дію через ланцюгові, а механізм обв'язування
– через клинопасові передачі.

Підбиральний пристрій задньою частиною шарнір-
но прикріплений до рами прес-підбирача, а перед-
ньою опирається на два опорні колеса, встановлені
шарнірно на осях. Він оснащений пружинними пальця-
ми, розміщеними в чотири ряди. 

Камера пресування циліндричної форми склада-
ється з боковин, виготовлених із листової сталі, люка і
пресувальних вальців. По мірі наповнення камери пре-
сування вальці втискаються в рулон, що дозволяє
досягти високої щільності рулона. 

Ступінь пресування технологічного матеріалу в
камері здійснюється за допомогою регулятора. Для
запобігання проковзування вальців по поверхні руло-
на, центральний валець має зірочкоподібний профіль. 

Прес-підбирач формує рулони завдовжки 120 см,
діаметром 120 см, масою 200 кг. Повнота підбирання

становить 98,7%, щільність сіна в рулонах – 148 кг /м3,
забрудненості сіна землею не виявлено. 

Витрати в’язального матеріалу склали 0,64 кг/т,
якість в’язання рулонів – 100 %. Пропускна здатність
прес-підбирача – 4,3 кг/с, втрат немає.

Прес-підбирач агрегатувався з трактором МТЗ-82.
Ширина захвату становила 1,67 м. Робоча швидкість
руху агрегата склала 8,6 км/год., що забезпечило про-
дуктивність за годину змінного часу 5,04 т/год. Питомі
енерговитрати склали 30,0 кВт год./га, а питома вит-
рата палива за змінним часом – 2,13 кг/т.

За період випробувань прес-підбирач відпрацював
65 год. Відмов при цьому не виявлено.

Дослідження машин для заготівлі розсипного сіна.
Для реалізації технології заготівлі розсипного сіна
фірма SIP Strojna Industrija d.d. пропонує косарку
навісну барабанну DRUMCUT 275, перегрібач-спушу-
вач SPIDER 400 HGP, валкоутворювач STAR 360/10,
причіп-підбирач SENATOR 28-9 (рис. 2).

а – косарка навісна барабанна DRUMCUT 275; 
б – перегрібач-спушувач SPIDER 400 HGP; 

в – валкоутворювач STAR 360/10; 
г – причіп-підбирач  SENATOR 28-9

Рис. 2 – Комплекс машин для заготівлі розсипного сіна фірми
SIP Strojna Industrija d.d.
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Косарка навісна барабанна DRUMCUT 275 склада-
ється з механізму привода, балки, механізму навіски,
гідросистеми, різального апарата, захисного кожуха,
механічної розвантажувальної системи, пружинного
запобіжника та стійки. 

Різальний апарат оснащений чотирма барабанами,
на яких встановлено ножі пластинчастого типу.
Копіювання поверхні ґрунту різальним апаратом здій-
снюється за допомогою тарілок. Робочі органи косар-
ки приводяться в рух від ВВП трактора через кардан-
ний вал, клинопасову та зубчасту передачі. 

Стебла рослин зрізуються пластинчастими ножа-
ми, шарнірно встановленими на барабанах, які обер-
таються назустріч один одному. Ножі зрізують стебла
трави за принципом безпідпорного зрізу, підхоплюють
їх і виносять із зони різання. Зрізана маса переміщу-
ється над дисками барабанів. 

Траєкторії руху ножів взаємно перекриваються,
завдяки чому утворюється якісний прокіс.

Під час роботи косарки скошена трава відцентро-
вою силою обертання барабанів укладається в покіс і
звільняє місце колесам трактора для наступного про-
ходу.

Косарка агрегатувалась із трактором МТЗ-82.
Робоча ширина захвату косарки – 2,72 м. Робоча
швидкість руху агрегата склала 11,2 км/год, що забез-
печило продуктивність за годину змінного часу 2,31 га.
Питома витрата палива за змінним часом склала 3,58
кг/га. Середня висота зрізу становила 4,0 см. Втрат і
забруднень трави ґрунтом не виявлено.

За період випробувань косарка відпрацювала 73
години. Відмов не виявлено.

Для розпушування сіна у валках застосовувався
перегрібач-спушувач SPIDER 400 HGP, який склада-
ється з рами, опорних коліс, триточкової навіски, рото-
рів, механізму привода, передньої та задньої стоянко-
вих стійок, гідросистеми та електросистеми.

Перегрібач сконструйований так, що кожна кон-
соль за допомогою опорного колеса підлаштовується
до рельєфу поверхні, що забезпечує чисте і поступове
піднімання трави на всій ширині захвату. 

На перегрібачі змонтовано чотири ротори, до кож-
ного з яких болтами та стрілками кріпиться по шість
граблин.

Ротори приводяться від ВВП трактора через кар-
данний вал, центральний редуктор, карданну переда-
чу та багатопальцеву муфту. 

Для копіювання поверхні поля під час роботи та
зберігання в неробочий період перегрібач обладнаний
опорними колесами. Він може виконувати такі техно-
логічні операції: спушування покосів; спушування
сформованих рядів; перевертання покосів; переки-
дання або спушування з переміщенням.

Перегрібач працює за принципом обертання пру-
жинних пальців, закріплених на консолях роторів. По
два нахилених вперед ротори обертаються в проти-
лежних напрямках, завдяки чому пружинні пальці спе-
реду захоплюють покіс, перевертають та розкидають. 

Робоча ширина захвату перегрібача – 4,5 м, робоча
швидкість – 7,2 км/год., що забезпечило продуктив-
ність за годину змінного часу 2,42 га. Питома витрата
палива за змінним часом – 1,35 кг/га.

Ширина валка після ворушіння становила 171 см,

висота –  19 см, коефіцієнт спушеності сіна –  0,4.
Забруднення сіна ґрунтом не виявлено. За період
випробувань перегрібача відмов не виявлено.

Згрібання сіна у валок проводилось за допомогою
валкоутворювача STAR 360/10, який складається з
рами, опорних коліс, триточкової навіски, ротора,
механізму привода, гідросистеми, захисних дуг та
валкоутворювального екрана.

Ротор включає в себе герметично закриту головку,
в якій у масляній ванні пересуваються напрямні роли-
ки граблин, коробку передач, яка приводиться в дію
від ВВП трактора за допомогою карданного вала при-
вода.

Для копіювання поверхні поля під час роботи та для
зберігання в неробочий період валкоутворювач
обладнаний опорними колесами.

Під час поступального руху агрегата крутний
момент від ВВП трактора через карданний вал пере-
дається на ротор, завдяки чому він здійснює обер-
тальний рух, за допомогою граблин проводиться згрі-
бання рослинної маси у валок. Валкоутворювальний
екран забезпечує отримання валка необхідної форми.

Ширина захвату валкоутворювача становить 3,6 м.
Робоча швидкість руху агрегата склала 8,2 км/год., що
забезпечило продуктивність за годину змінного часу
2,02 га. Питомі енерговитрати склали 11,5 кВт год./га,
а питома витрата палива за змінним часом – 3,49
кг/га.

Валкоутворювач задовільно виконує технологічний
процес. Ширина валка після згрібання становила 85
см, висота – 45 см, нерівномірність за шириною валка
– 6,3 %, коефіцієнт спушеності сіна після ворушіння –
0,8. Втрати сіна становили 0,3%. Забруднень сіна
ґрунтом не виявлено.

За період випробувань (78 год основного часу) від-
мов не виявлено.

Сіно підбирали причепом-підбирачем  SENATOR
28-9 з вимкненим подрібнювальним пристроєм. 

Носійним елементом підбирача є рама, до якої
кріпляться: кузов, ланцюговий скребковий транспор-
тер, сниця, привод (карданний вал і редуктор), підби-
ральний і ротаційний пресувальний пристрій, шасі з
ходовими колесами, ланцюгові передачі з системою
мащення, гідросистема.

Кузов складається з платформи, бокових бортів,
передньої та задньої решіток. Об’єм кузова змінюєть-
ся регулювальними  розкосами. Для зелених кормів
верхні надставки бортів повністю опускаються, а для
сухих кормів встановлюються на максимальну висоту.
Привід здійснюється від ВВП трактора через кардан-
ний вал і редуктор. 

Підбиральний пристрій задньою частиною прикріп-
лений до рами підбирача, а передньою опирається на
два опорні колеса, встановлені шарнірно на осях. Він
оснащений пружинними пальцями, розміщеними в
п’ять рядів. 

Ротаційний пресувальний пристрій складається з
кулісного ротора, який обладнаний дев’ятьма ножами
з запобіжним пристроєм і призначений для подрібнен-
ня технологічного матеріалу і рівномірного транспор-
тування в кузов. 

Під час руху агрегата пружинні пальці підбирально-
го пристрою підбирають технологічний матеріал з
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валка і подають його в ротаційний пресувальний при-
стрій. Після заповнення передньої частини кузова кор-
мами вмикається скребковий  транспортер і подає їх у
задню частину кузова. Завантажений корм транспор-
тується до місця зберігання. На місці вивантажування
відкривається задня решітка кузова. Під час виванта-
ження вмикається скребковий транспортер, який
вивантажує корми з кузова на майданчик. 

Підбирач агрегатувався з трактором МТЗ-80.
Робоча швидкість руху агрегата склала 4,1 км/год, а
продуктивність за годину змінного часу – 0,82 га/год.
Питома витрата палива за змінним часом склала 
0,55 кг/т.

Підбирач задовільно виконує технологічний процес
і забезпечує повне підбирання сіна. За період випро-
бувань (77 год. основного часу) відмов не виявлено.

Висновки. Зарубіжні комплекси машин для різних
технологій сінозаготівлі виробництва фірм Kuhn та SIP
Strojna Industrija d.d мають хороші  функціональні
показники, надійні в роботі. Застосування цих ком-
плексів машин в українських господарствах дозволить
провести заготівлю сіна в отимальні терміни з дотри-
манням вимог до виконання технологічних операцій.
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Аннотация. Зарубежные фирмы предлагают
широкий ассортимент и номенклатуру различных
типов машин для заготовки сена, что дает сельхоз-
производителям возможность подобрать эффектив-
ный агрегат или сформировать необходимую линейку
сенозаготовительной техники для реализации техно-
логий заготовки прессованного и рассыпного сена. В
статье проведен анализ результатов испытаний
машин для технологий заготовки прессованного и
рассыпного сена, в том числе косилок, косилок-плю-
щилок, грабель-валкообразователей, прицепов-под-
борщиков, самозагрузчиков прицепов-рулоновозов,
рулонных и тюковых пресс-подборщиков.

Summary. Foreign companies offer a wide variety and
range of various types of machinery for hay, which gives
farmers the opportunity to choose whether to form an
effective unit harvesting equipment line required for the
implementation of technology procurement pressed and
loose hay. The article analyzes the results of tests of
machines for harvesting technologies pressed and loose
hay.

Стаття надійшла до редакції 15 травня 2017 р.

Прес-підбирачі  від фірми Pronar (Польща)

УДК 631.363.2

Стаття містить опис конструкції та основні параметри прес-підбирачів Z-500K, Z-500R i Z-500G, які вироб-
ляються фірмою Pronar (Польща). Преси обладнуються ланцюговим робочим органом. Прес-підбирачі Z-500K
та Z-500G обладнуються підбирачем шириною захвату 1800 мм, прес-підбирач Z-500R – підбирачем шириною
захвату 2200 мм. Усі прес-підбирачі призначені для формування рулонів із соломи, сіна та зеленої маси.
Конструкційною особливістю прес-підбирача Z-500 G є обладнання його гусеничним ходом, а прес-підбирача
Z-500R – установка на ньому ротора, який подрібнює зелену масу.

Ключові слова: прес-підбирачі, фірма Pronar, Pronar Z-500K, Pronar Z-500R, Pronar Z-500G.

Ясенецький В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. Фірма Pronar (Польща) виробляє три моде-
лі прес-підбирачів: Z-500K, Z-500R i Z-500G, які при-
значені для формування рулонів із соломи, сіна та
зеленої маси. Нижче наведена більш детальна інфор-
мація про названі прес-підбирачі.

Основна частина. Прес-підбирач Pronar Z-500K
(рис. 1) призначений для підбору із валка або з проко-

су соломи, сіна або зеленої маси і формування рулону
за допомогою ланцюгового робочого органа. На пресі
можна установити механізм обмотки рулону сіткою,
візуально-акустичну сигналізацію та систему центра-
лізованого змащування. Ширина підбирача – 1800 мм;
діаметр рулону – 1200 мм; ширина – 1200 мм. Для
привода прес-підбирача необхідний трактор потужні-

© Ясенецький В. 2017
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стю 40/55 (кВт/к.с.).

Рулонний прес-підбирач Pronar Z-500R (рис. 2) –
обладнаний ланцюговим робочим органом, який
забезпечує високий ступінь пресування зібраного
матеріалу. Z-500R – це нова модернізована версія
прес-підбирача Z-500. У ньому використовується
ротор, який попередньо подрібнює зелену масу.
Застосування такого ротора впливає на збільшення
щільності рулону, тим самим максимально обмежує
доступ повітря до пресованої маси. У конструкції
машини використовується новий тип підбирача збіль-
шеної до 2200 мм робочої ширини, який забезпечує
підвищення продуктивності машини. Ротор забезпе-
чує ефективне подрібнення зеленої маси, зберігаючи
при цьому її високу якість і високий ступінь щільності
рулону.

Розміщення панелі управління прес-підбирачем в
кабіні трактора забезпечує оператору повний конт-
роль над обома машинами. У прес-підбирача удоско-
налена система подачі матеріалу в камеру пресуван-
ня. Виштовхувач рулонів дозволяє здійснювати їх
вивантаження з прес-підбирача без зупинки, що збіль-
шує змінний наробіток машини. Для агрегатування
прес-підбирача необхідний трактор потужністю 
48/65 кВт/к.с.; мінімальна довжина різки – 67 мм.

Прес-підбирач Pronar Z-500G (рис. 3) призначений
для підбирання соломи, сіна  і зеленої маси, особливо
для збирання трав і очерету з водно-болотних угідь.
Тому він установлений на гусеничному ходу. Його слід

використовувати з тракторами на гусеничному ходу. У
прес-підбирачі використовується гусенична стрічка зі
спеціальними гумовими вставками, які мінімізують
пошкодження землі, а також дозволяють рухатись
дорогами з твердим покриттям.

Додатково прес-підбирач Z-500G може комплекту-
ватись централізованою системою змащування, авто-
матичною системою змащування ланцюга, тентом,
системою обмотування рулону сіткою, гідроприводом
замість шарнірно-телескопічного вала та іншим
обладнанням. Ширина підбирача складає 1800 мм;
для привода потрібен трактор потужністю 
40/55 кВт/к.с.

Висновок. Фірма Pronar (Польща) продукує широ-
ку гаму прес-підбирачів, які забезпечують пресування
в рулони соломи, сіна, зеленої маси та інших матеріа-
лів.

Аннотация. Статья содержит описание конструк-
ции и основные параметры пресс-подборщиков Z-
500K, Z-500R i Z-500G, которые производятся фирмой
Pronar (Польша). Все прессы оборудуются цепным
рабочим органом. Пресс-подборщики Z-500K и Z-
500G оборудуются подборщиком шириной захвата
1800 мм, пресс-подборщик Z-500R - подборщиком
шириной захвата 2200 мм. Все пресс-подборщики
предназначены для формирования рулонов из соло-
мы, сена и зеленой массы. Конструкционной особен-
ностью пресс-подборщика Z-500 G есть оборудова-
ние его гусеничным ходом, а пресс-подборщика Z-
500R - установка на нем ротора, который измельчает
зеленую массу.

Summary. The article describes the design and gives
the main parameters of the Z-500K, Z-500R and Z-500G
press collectors manufactured by Pronar (Poland). All
presses are equipped with a chain working body. The Z-
500K and Z-500G press balers have a pick-up width of
1800 mm, a Z-500R pick-up picker with a grip width of
2200 mm. All press pickers are designed to form rolls of
straw, hay and green mass. The design feature of the Z-
500 G baler is the equipment in its crawler stroke, and the
press picker Z-500R - the installation on it of a rotor that
shreds the green mass.

Рис. 1 – Прес-підбирач Pronar Z-500K

Рис. 2 – Прес-підбирач Pronar Z-500R

Рис. 3 – Прес-підбирач Pronar Z-500G

Стаття надійшла до редакції 27 червня 2017 р.
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І н н о в а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  в  А П К

Розроблення техніко-технологічного рішення
корівника на 250 голів

УДК 636:631.22

У статті наведено результати досліджень розробленого техніко-технологічного рішення корівника на 250
голів для України, який за своїми характеристиками відповідає нормативним вимогам ЄС і пропонується для
впровадження на вітчизняних молочних фермах. Корівник  характеризується компактністю, якіснішим утеплен-
ням і, зберігаючи переваги легкозбірних європейських будівель та враховуючи регіональні кліматичні особли-
вості, які склались в Україні, водночас набуває нових техніко-технологічних властивостей. Технологічними особ-
ливостями, які відрізняють корівник на 250 голів, варто вважати три  джерела регулювання вентиляції повітря в
тваринницькій будівлі: бокові вентиляційні штори у верхній третині площі стіни, металопластикові вікна, які від-
чиняються, і світловентиляційний гребінь. Важливо, що, відповідно до європейських нормативних вимог, у
корівнику для зооветеринарного обслуговування худоби розміщений високомеханізований ветеринарний 
станок. 

Ключові слова: велика рогата худоба, виробництво молока, корівники, корови, молочні ферми, продукція
тваринництва, тваринницькі будівлі.

Смоляр В., канд. с.-г. наук, Калмишева Л., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Суть проблематики. Протягом останніх років
ведеться активний пошук у напрямку створення та
впровадження ефективних тваринницьких об’єктів
задля нарощування виробництва високоякісної про-
дукції. Під час будівництва тваринницьких ферм з
виробництва молока крупні вітчизняні аграрні компанії
користуються досвідом провідних європейських фірм
у цій галузі, наприклад «GEA» (Німеччина), «DeLaval»
(Швеція) та інших. Без сумніву, будівництво в Україні
таких молочних ферм європейського класу на базі
крупногабаритних легкозбірних тваринницьких буді-
вель для утримання від 350 до 500 корів в одній будів-
лі має важливе значення для підвищення рівня молоч-
ного скотарства. У той же час, кліматичні умови
України суттєво відрізняються від європейських, особ-
ливо в зимовий період року.  За таких умов доцільно
використовувати краще утеплені корівники, зберігаю-
чи переваги легкозбірних європейських будівель.
Багаторічні дослідження, аналіз сучасного стану роз-
витку молочного скотарства в Україні та країнах
Європи, досвід з розробки ефективних тваринницьких
будівель дали змогу розробити техніко-технологічне
рішення корівника на 250 голів для України, який за
своїми характеристиками відповідає нормативним

вимогам ЄС і пропонується для впровадження на віт-
чизняних молочних фермах. 

Мета досліджень – нарощування виробництва
молока шляхом створення і в подальшому впровад-
ження в Україні високоефективного корівника на 250
голів,який відповідає нормативним вимогам ЄС.

Результати досліджень. Відповідно до європей-
ських нормативних вимог будівельні конструкції для
тваринницьких об’єктів можуть виготовлятися з таких
матеріалів: сталь, нержавіюча сталь, бетон, дерево,
пластмаса, алюміній тощо. Важливо, щоб конструкцій-
ні елементи будівлі мали захисне покриття: гальваніч-
не, епоксидне, поліуретанове, акрилове, бітумне, з
фарби, синтетичних смол тощо. Фундаменти розрахо-
вують, беручи до уваги ґрунтові та кліматичні умови,
бо повинні забезпечувати стійкість будівель проти
впливу природних факторів – вітру, снігу тощо.
Мінімальна глибина фундаменту повинна бути 0,5 м.
Проектуючи тваринницькі приміщення,  важливо
передбачити якісне їх освітлення (рекомендується,
щоб вікна становили 3 – 5 %, а в окремих випадках 5 –
10 % від площі підлоги). Необхідний рівень денного
освітлення досягають використанням прозорих еле-
ментів конструкції стін і даху будівлі. Рекомендований

© Смоляр В., Калмишева Л. 2017

1 – стіна будівлі із шлакоблоків; 2 – вікна металопластикові, які відчиняються; 3 – штори бокові вентиляційні у верхній третині площі
стіни; 4 – скотопрогони; 5 – світловентиляційний гребінь; 6 – перекриття даху з дерев’яних і металевих конструкцій, покрівля з

профнастилу
Рис. 1 – Корівник на 250 голів (фасад)
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рівень освітлення в корівнику у денні години доби – до
100 лк, у вечірній і нічний час 5 – 25 лк. 

Розроблений корівник для України на 250 дійних
корів безприв’язно-боксового утримання в одній
будівлі (рис. 1, 2, 3, 4, 5), який відповідає нормативним
вимогам ЄС, на наш погляд, повинен мати такі розмір-
ні характеристики: ширина 27 м, довжина 102 м, висо-
та 7,5 м. Фундамент цієї компактної легкозбірної тва-
ринницької будівлі – із залізобетону, каркас – із
дерев’яних та металевих конструкцій, для покриття
торців будівлі доцільно використати сендвіч-панелі,
для стін – шлакоблоки, стіни будівлі потрібно обладна-
ти боковими вентиляційними шторами у верхній тре-
тині площі стіни та металопластиковими вікнами, які
відчиняються, каркас даху, в якому передбачений
світло-вентиляційний гребінь, виконується з
дерев’яних конструкцій і опорних металевих стовпів і
покривається профнастилом. Висота воріт-ролетів на
в’їзді в корівник – 3,5 м. У приміщенні повинно бути
передбачене штучне освітлення, оскільки, згідно з
вимогами директиви Ради ЄС 98/58, не допускається
утримання тварин постійно в темряві.

Щоб забезпечити вільне комфортне безприв’язне
утримання тварин за європейськими нормативами,
технологічна площа в секції безприв’язного утримання

повинна бути не менше 6 м2/гол. Технологічна площа
зони в секції, де пересуваються тварини, за виключен-
ням боксів, повинна становити 4 м2/гол. Раціональні
розміри боксів для відпочинку корів – такі: ширина 1,2
м, довжина 2,1 – 2,6 м, висота огородження 1,1 ± 0,1
м, нахил підлоги в бік гнойового проходу 5 ± 1 %, висо-
та підлоги над рівнем гнойового проходу - 0,2 м.
Матеріали обладнання для утримання молочної худо-
би повинні бути нешкідливими для тварин, легко
митись та дезінфікуватись, мати гладку поверхню без
гострих країв і виступів, щоб не травмувати тварин.
Воно повинно бути виготовлене з матеріалів, стійких
до механічного навантаження з боку тварин, а також
до впливу вологи, і не повинно перешкоджати худобі
займати своє природне положення під час відпочинку,
споживання корму чи напування. Не можна допускати,
щоб тварини застрявали в обладнанні. Виходячи з
вищенаведеного, найважливіші розміри технологічних
площ для утримання молочної худоби у розрахунку на
одну голову в розробленому корівнику – такі: корови
дійні в секції – 7,0 м2/гол. (бокс для відпочинку корів
завширшки 1,2 м і завдовжки 2,3 м). За європейськи-
ми нормативами технологічна площа зони в секції, де
пересуваються тварини, за виключенням боксів, ста-
новить 4,2 м2/гол, висота огородження боксу – 1,2 м,
нахил підлоги в бік гнойового проходу – 5 % (3°), висо-
та підлоги над рівнем гнойового проходу – 0,2 м. 

До того ж, повинен бути забезпечений вільний
доступ тварин до кормів і води, не менш важливо
забезпечити корів кормовим раціоном відповідно до
їхніх потреб. Ширина зони кормового стола повинна
бути від 0,98 до 1,12 м. У секції, де утримують корів,
повинно бути забезпечено щонайменше два джерела
для напування тварин і ширина зони напування повин-
на бути не меншою 3,6 м. Глибина напувалки повинна
бути від 0,2 до 0,3 м. Для забезпечення природного
положення корів під час напування і, щоб не допустити
забруднення її фекаліями, напувалки розміщують на
висоті 0,7 – 0,8 м над рівнем підлоги. Напувалки підля-
гають регулярному очищенню та дезінфекції для підт-

1 – секція для безприв’язного утримання в боксах 63 корів; 2 – секція для утримання 55 корів; 3 – секція для утримання 69 корів; 
4 – кормовий стіл; 5 – кормо-гнойовий прохід; 6 – бокси для відпочинку корів; 7 – гнойовий прохід; 8 – напувалка групова; 

9 – скотопрогони; 10 – скреперна установка для прибирання гною; 11 – поперечний транспортер для видалення гною; 
12 – вивантажувальний транспортер для гною; 13 – причіп тракторний; 14 – станок ветеринарний; 15 – стовпи опорні металеві; 

16 – ворота-ролети
Рис. 2 – Корівник на 250 голів (план)

1 – покриття торця будівлі із сендвіч-панелей; 
2 – ворота-ролети; 3 – світло-вентиляційний гребінь

Рис. 3 – Корівник на 250 голів (торець)
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римання гігієни споживання води. Від замерзання
води в зимовий час напувалки повинні мати систему
підігрівання. Оптимальна температура води для напу-
вання корів протягом року повинна бути від + 10 до +
24 °С. У розробленому корівнику тварин годують з кор-
мового стола завширшки 5 м, використовуючи «ферм-
ський комбайн», який забезпечує дозування змішува-
них різних видів кормів і роздавання кормових сумі-
шей відповідно до кормового раціону. Для високопро-
дуктивних корів пропонується запатентований одно-
типний спосіб годівлі, тобто силосно-сінажно-кон-
центратний тип годівлі протягом року з використанням
кормових сумішей з таким складом: сіно – 8 %, силос
– 37 %; сінаж – 10 %, концентрати – 45 %. Згідно з нор-
мативними вимогами ЄС, для напування корів викори-
стовують напувалки групові з можливістю підігрівання
води, виготовлені з гігієнічних синтетичних матеріалів і
нержавіючої сталі, які легко мити та дезінфікувати. У
секції для утримання корів розміщено дві групові напу-
валки. Ширина зони напування корів становить 5,4 м.

У нормативах ЄС великого значення надають
поверхні підлоги в тваринницькій будівлі. Вона повин-
на бути рифленою, не слизькою, щоб запобігти падін-
ню тварин, що може спричинити їх травмування, особ-
ливо ратиць. Ефективною підлогою вважають асфальт
і бетон. Також пропонується використовувати сучасні
полімерні матеріали, які відповідають санітарним і
зоогігієнічним вимогам, а також дерево, гуму. 

Суха підстилка є важливою складовою комфортно-
го та безпечного  утримання тварин. Для цього пропо-
нують тирсу та подрібнену солому. Не слід забувати,
що подрібнена солома є не тільки складовою створен-
ня адекватних умов утримання худоби, а й передумо-
вою одержання якісного органічного добрива.
Комфортність умов утримання тварин залежить і від
використання різноманітного технологічного облад-
нання, наприклад, технічних засобів для внесення під-
стилки. В умовах безприв’язного утримання тварин у
боксах для цього використовують спеціальні машини
для внесення подрібненої соломи або тирси з можли-
вістю додаткового подрібнення технологічного мате-
ріалу. 

Для прибирання гною з корівника передбачено
гнойові канали і скреперні установки. Глибина гнойо-

вого каналу, бічні сторони якого утворюють прямий кут
до його поверхні, повинна становити від 8 до 20 см.
Гнойові канали мають рифлену поверхню, що сприя-
тиме зменшенню випадків ковзання тварин і травму-
вання їхніх кінцівок. Установки для видалення гною
вмикають щонайменше один раз в день. Під час робо-
ти систем для прибирання гною в повітрі тваринниць-
ких будівель спостерігається збільшення вмісту Н2S і

NH3. Всі рухомі частини обладнання повинні мати від-

повідне захисне огородження для запобігання травму-
вання персоналу і тварин. Скребки установок повинні
рухатись досить повільно з постійною швидкістю, щоб
не допустити травмування тварин. Поперечні гнойові
канали в тваринницьких будівлях повинні бути огород-
жені, для того щоб захистити людей і тварин від попа-
дання в них. Трос із скребком установки для приби-
рання гною повинні бути розміщені якомога ближче до
поверхні підлоги, щоб не допустити можливості твари-
нам спіткнутися об нього. Ширина кормо-гнойових і
гнойових проходів у корівнику – 2,7 м. Для переробки
гнойової маси, яка надходить з молочної ферми, та
отримання високоякісного органічного добрива най-
доцільніше використовувати біогазову установку.

Доять корів у доїльному залі на високопродуктив-
них доїльних установках-майданчиках типу «Ялинка»,
«Паралель», «Карусель».

Згідно з європейськими нормативними документа-
ми, за показники, які характеризують мікроклімат в
тваринницьких будівлях, прийнято температуру, від-
носну вологість, швидкість руху повітря, наявність
пилу, мікроорганізмів і шкідливих газів в повітрі. Згідно
з вимогами директиви Ради ЄС 98/58, температура,
відносна вологість, швидкість руху повітря, рівень
запиленості, концентрація шкідливих газів повинні
підтримуватись на нешкідливому для тварин рівні. На
мікроклімат у тваринницьких приміщеннях впливають
такі фактори: територіальне розташування будівель, їх
об’ємно-планувальні рішення, можливість збережен-
ня необхідної температури повітря в приміщенні, кіль-
кість тварин, кліматичні умови довкілля. Важливо ство-
рити належні мікрокліматичні умови в приміщеннях
для утримання молочної худоби як улітку, так і взимку.
За вільного безприв’язного утримання велика рогата
худоба добре пристосовується до різних кліматичних
умов. Прийнятний рівень температури повітря для
корів протягом року - від мінус 10 °С до + 25 °С за від-
носної  вологості менше 80 %. У таких умовах спосте-
рігається незначний вплив на молочну продуктивність
тварин. В екстремальних умовах, під час морозів (за
температури повітря в приміщенні мінус 10 °С) збіль-
шується кількість споживання кормів тваринами, як
правило, для забезпечення власної життєдіяльності.
Влітку, за температури повітря вище + 25 °С, корови
споживають менше кормів, що спричиняє зниження

1 – кормовий стіл; 2 – кормо-гнойовий прохід; 3 – бокси для
відпочинку корів; 4 – гнойовий прохід; 5 – стовпи опорні мета-

леві; 6 – штори бокові вентиляційні у верхній третині площі
стіни; 7 – вікна металопластикові, які відчиняються; 

8 – світло-вентиляційний гребінь; 
9 – перекриття даху з дерев’яних і металевих конструкцій,
покрівля – з профнастилу; 10 – стіна будівлі із шлакоблоків

Рис. 4 – Корівник на 250 голів (поперечний переріз)

Рис. 5 – Корівник на 250 голів (ескіз)



16

№ 7 (94) липень 2017 р.

надоїв молока. Найбільш несприятливим для худоби є
поєднання високої температури з підвищеною вологі-
стю повітря (> 80 %), що може спричинити тепловий
стрес у тварин. Для уникнення теплового стресу
потрібно посилити вентиляцію повітря в будівлі. 

У проектуванні тваринницьких будівель потрібно
враховувати те, що взимку в певні періоди часу в при-
міщені можлива мінусова температура повітря.
Особливо негативний вплив низька температура
повітря має на системи напування тварин і видалення
гною. Рекомендується підтримувати вологість повітря
в тваринницьких будівлях на рівні 50 – 80 %. В умовах
підвищеної вологості повітря в приміщенні, де утри-
мують молочну худобу необхідно збільшувати кількість
підстилки у зоні відпочинку тварин. У зоні розміщення
молочної худоби швидкість руху повітря не повинна
перевищувати 0,2 – 0,5 м/с. Наявність у повітрі підви-
щених рівнів вуглекислого газу, аміаку, сірководню
негативно впливають на велику рогату худобу, їх вміст
повинен бути якомога нижчим. Концентрація СО2 в

повітрі понад 0,4 % призводить до його накопичення в
тканинах організмів тварин, а як наслідок – до знижен-
ня надоїв та вмісту жиру в молоці корів. Аміак і сірко-
водень взагалі є токсичними газами для тварин. Для
забезпечення належного мікроклімату в тваринниць-
ких будівлях найкраще підходить природна вентиляція
боковими шторами і повітряними клапанами на стінах,
світловентиляційними гребенями на дахах тощо. У
директиві Ради ЄС 98/58 зазначається, що рівень вен-
тиляції в корівниках для високопродуктивних тварин
повинен бути збільшеним на 25 %. Проте потрібно
уникати понаднормативного руху повітря – протягів,
особливо в холодну пору року. Також слід мати на
увазі, що несподіваний шум у тваринницькій будівлі
може спричинити зниження надоїв. 

Проектуючи корівник на  250 голів, особливого зна-
чення надавали створенню належного мікроклімату в
будівлі відповідно до нормативних вимог ЄС. Взагалі,
корівники, побудовані з легкозбірних конструкцій,
порівняно з традиційними тваринницькими будівлями,
забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови для
молочної худоби з точки зору загазованості і бактері-
ального обсіменіння повітря, що у поєднанні з впли-
вом інших факторів сприяє отриманню високоякісного
молока. За нашими даними, рівень бактеріального
обсіменіння повітря в легкозбірному корівнику стано-
вить 2,4 тис./м3, що у 40 разів менше ніж у традиційно-
му приміщенні для утримання корів (103,0 тис./ м3), за
вітчизняних нормативних вимог – до 70,0 тис./ м3.
Створення необхідних мікрокліматичних умов у роз-
робленому корівнику здійснюється за такими напрям-
ками: пропонується, як уже зазначалось, використан-
ня штор бокових вентиляційних (для підтримання ком-
фортної температури для тварин, особливо взимку,
доцільно облаштовувати їх у верхній третині площі
стіни), вікон металопластикових, які відчиняються, а
також світло-вентиляційного гребеня. Ці три джерела
регулювання вентиляції повітря в тваринницькій будів-
лі – потужний інструмент для створення сприятливих
мікрокліматичних умов утримання високопродуктив-
ного поголів’я.

Дотримуючись європейських нормативних вимог, у
розробленому проекті корівника передбачене розмі-

щення станка ветеринарного для обрізування ратиць у
корів, проведення лікувальних і профілактичних захо-
дів на фермі. Конструкція станка забезпечує надійну
фіксацію тулуба, голови, передніх і задніх кінцівок,
завдяки чому ветеринарний лікар має змогу провести
необхідне обслуговування тварин. 

У нормативних вимогах ЄС зазначається, що
наповнюваність технологічної групи корів на молочній
фермі не повинна перевищувати 70 голів.
Максимальну кількість корів у групі можна визначити
хронометражем кількості корів, яких доять протягом
одної години.  Під час створення високоефективного
корівника важливого значення набувають технологічні
аспекти функціонування тваринницького об’єкта.
Виконуючи європейські нормативні вимоги, в розроб-
леному корівнику розміщено чотири секції для утри-
мання дійних корів, дві з яких мають по 63 корови, одна
– 55 голів і ще одна 69 корів,  всього – 250 голів.
Ефективне функціонування корівника забезпечується
формуванням тварин в окремі технологічні групи, що
дає змогу використовувати найбільш ефективні засо-
би механізації, організувати збалансовану годівлю
молочної худоби за кормовими раціонами з урахуван-
ням рівня молочної продуктивності корів, а також утри-
мання тварин, враховуючи їх фізіологічний стан.
Формування технологічних груп  відбувається з дотри-
манням таких основних принципів: однорідність тва-
рин за показниками, які характеризують їх молочну
продуктивність, фізіологічний стан тварин, дотриман-
ня певного стереотипу утримання і доїння тварин, яко-
мога триваліше збереження постійного складу групи.
За даними власних наукових досліджень, новоотеле-
них високопродуктивних корів, у перші 3-4 місяці лак-
тації доцільно доїти три рази на добу, в подальшому до
завершення лактаційного періоду ефективне двократ-
не доїння. 

Висновки. Розроблений корівник на 250 голів для
України, який за своїми характеристиками відповідає
нормативним вимогам ЄС, пропонується для впровад-
ження на вітчизняних молочних фермах.

Список літератури  

1. Директива Ради ЄС 98/58/ЄС від 20 липня 1998
року про захист тварин, що утримуються на фермах.

2. Systemy utrzymania bydla. Poradnik / Praca
zbiorowa. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa; Dunskie Sluzby Doradztwa
Rolniczego; 2004. – 172 s.

3. Рекомендації щодо створення сучасних молоч-
них ферм з роботизованими системами доїння корів /
В.І. Кравчук, В.В. Погорілий, С.С. Постельга, В.І.
Смоляр та ін. –  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2016. –
58 с.

4. Луценко М.М. Перспективні технології вироб-
ництва молока / М.М. Луценко, В.В. Іванишин, В.І.
Смоляр. – Монографія. – К.: Видавничий центр
«Академія», 2006. – 192 с.

5. Смоляр В. Техніко-технологічні новинки на
виставці «Euro Tier 2012» / В. Смоляр, В. Ясенецький //
Техніка і технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 45-47.

6. Смоляр В. Скотарство на виставці «Euro Tier
2010» : погляд з України / В. Смоляр // Техніка і техно-



17

№ 7 (94) липень 2017 р.

логії АПК. – 2011. – № 2. – С. 42-46.

Аннотация. В статье приведены результаты
исследований разработанного технико-технологиче-
ского решения коровника на 250 голов для Украины,
который по своим характеристикам соответствует
нормативным требованиям ЕС и предлагается для
внедрения на отечественных молочных фермах.
Коровник характеризуется компактностью, каче-
ственным утеплением и, сохраняя преимущества лег-
косборных европейских зданий и учитывая регио-
нальные климатические особенности, которые сло-
жились в Украине, одновременно приобретает новые
технико-технологические свойства. Технологически-
ми особенностями, которые отличают коровник на
250 голов, следует считать три источника регулирова-
ния вентиляции воздуха в животноводческом здании:
боковые вентиляционные шторы в верхней трети пло-
щади стены, металлопластиковые окна, которые
открываются, и световентиляционный гребень.
Важно, что в соответствии с европейскими норматив-
ными требованиями, в коровнике для зооветеринар-
ного обслуживания скота размещен высокомеханизи-

рованный ветеринарный станок.

Summary. The results of research of developed tech-
nical and technological solution of cowshed for 250 heads
for Ukraine which meets regulatory requirements of EU
and is proposed for implementation at local dairy farms.
Barn is characterized by compact, better insulation and
keeping benefits of European buildings and taking into
account regional climatic features prevailing in Ukraine,
while acquiring new technical and technological proper-
ties. Technological features that distinguish barn with 250
heads, should consider three sources of regulating air
ventilation in livestock buildings, side ventilation curtains
in the upper third of the walls, plastic windows that open,
and ventilation comb light. It is important that, in accor-
dance with European regulatory requirements there os a
highly mechanized Veterinary machine.

Стаття надійшла до редакції 18 травня 2017 р.

Д о с л і д ж е н н я  з а  а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  А П К

Програма «Здоровий старт»

УДК 631.53.01/.02:631.8

У статті наведена інформація про Програму «Здоровий старт», яка включає систему передпосівного обро-
бітку насіння біопрепаратами «Азотофіт», «Органік-баланс», «МікоХелп», «Хелпрост» та «Липосам». 

«Азотофіт»  активує проростання насіння і розвиток паростків; «МікоХелп» має бактерицидну та фунгіцидну
дію і протидіє хворобам кореневої системи та пригнічує розвиток інших фітопатогенів; «Органік-баланс» захи-
щає насіння від ураження патогенами; «Хелпрост» – сприяє підвищенню схожості та енергії проростання насін-
ня, стимулює інтенсивний ріст кореневої системами; Липосам-дозволяє закріпити від змивання засоби захисту
та живлення на поверхні насіння, утримати вологу в насінні та грунті навколо нього.

Ключові слова: ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Програма «Здоровий старт», біопрепарати, «Азотофіт», «Органік-
баланс», «МікоХелп», «Хелпрост», «Липосам».

Болоховська А., директор з маркетингу та реклами (ТОВ "ТД "БТУ-Центр")

© Болоховська А. 2017

Вступ. «Швидше, вище, сильніше» – це загальнові-
доме олімпійське гасло цілком підходить і для рослин.
Усі аграрії прагнуть, щоб насіння швидше проросло,
паростки були сильнішими й дали високий врожай.
Тому ніхто не заперечить, що все починається із вда-
лого старту. 

Так, для цього необхідно правильно вибрати сорт
або гібрид насіння та забезпечити умови для його про-
ростання. Але не секрет, що чималої шкоди завдають
збудники хвороб, шкідники, кліматичні умови.

Тому для зменшення цих та інших ризиків, для сти-
муляції проростання насіння і розвитку молодих паро-
стків пропонуємо Програму «Здоровий старт».

Основна частина. Програма полягає у передпо-
сівній обробці насіння біопрепаратами «Азотофіт»,
«Органік-баланс», «МікоХелп», «Хелпрост», «Липо-
сам». Це перевірені часом біопрепарати компанії
«БТУ-Центр», які добре зарекомендували себе на

практиці в інтегрованих та органічних технологіях
вирощування будь-яких сільськогосподарських куль-
тур.

Програма «Здоровий старт» – оптимальне рішення:
на одну потрачену гривню з урожаєм повертається у
20-30 раз більше.

У чому ж полягає успіх запро-
понованої програми?

За загальний успіх відповідає
кожний препарат, який входить
до неї, та дія кожного посилюєть-
ся іншими. Докладніше про них. 

Сила «Азотофіту» (рис. 1) в
тому, що це потужний активатор
проростання насіння і розвитку
паростків. Відомий багатьом азо-
тобактер (Azotobacter), яких вхо-
дить до його складу, активно спів-

Рис. 1 – Препарат
“Азотофіт”
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працює з рослинами і не тільки забезпечує їх біологіч-
ним азотом, амінокислотами і вітамінами, але й
виробляє фітогормони, які саме прискорюють проро-
стання: – ауксини (важливі для енергійного росту
коріння та його галуження); – гібереліни (активатори
так званих «початкових ефектів» у рослині – проро-
стання зерна, вихід у трубку тощо); – цитокініни (сти-
мулюють активний поділ клі-
тин).

«МікоХелп» (рис. 2)
(«удар по хворобах») має
потужну бактерицидну та
фунгіцидну дію. Це ком-
плексний біопрепарат, до
складу якого входять мікро-
скопічні гриби та бактерії –
антагоністи збудників широ-
кої низки хвороб.

Зокрема: гриб триходер-
ма (Trichoderma) ефективно
протидіє хворобам корене-
вої системи та пригнічує розвиток інших фітопатагенів;
бактерії бацілус субтиліс (Bacillus subtillis) та ентеро-
коку (Enterococcus) пригнічують збудників не тільки
грибкових, але й бактеріальних хвороб; ентеробактер
(Enterobacter) поліпшує фосфорне та калійне живлен-
ня рослин. Також препарат захищає кореневу систему
від цвілевих уражень: коре-
невої гнилі, фузаріозу, чор-
ної ніжки.

« О р г а н і к - б а л а н с »
(рис. 3) – також комплекс-
ний мікробний препарат. Він
створює живильно-захис-
ний ризосферний екран на
коренях рослин, який захи-
щає їх від ураження патоге-
нами. Препарат сприяє
покращенню процесів обмі-
ну речовин у паростку, кра-
щому розгалуженню коре-
невої системи, збільшенню
площі листкової поверхні,
кращому засвоєнню елементів живлення з грунту.

«Хелпрост» (рис. 4) – уні-
кальний органо-мінеральний
препарат. До його складу вхо-
дять мікроелементи, хелатовані
амінокислоти. Саме у такій
формі мікроелементи найкраще
засвоюються рослинами. При
цьому рослини витрачають най-
менше власної енергії і це також
сприяє підвищенню схожості та
енергії проростання насіння, сти-
мулює інтенсивний ріст корене-
вої системи.

Про ефективність і якість при-
липлювача «Липосам» (рис. 5)
багатьом вже відомо. Втім, не
зайвим буде повторити і наголо-
сити, що його застосування доз-
воляє закріпити від змивання

засоби захисту та живлення
рослин на поверхні насіння,
утримати вологу в насінні та
ґрунті навколо нього.

Висновок. Біопрепарати
«БТУ-Центра» активують
насіння, захищають корене-
ву систему  від цвілевих ура-
жень, кореневої гнилі, фуза-
ріозу і чорної ніжки, дозволяє
інтенсифікувати ріст корене-
вої системи та закріпити від
змивання та живлення рос-
лин на поверхні насіння.

Аннотация. В статье при-
ведена информация о Программе «Здоровый старт»,
которая включает систему предпосевной обработки
семян биопрепаратами «Азотофит», «Органик-
баланс», «МикоХелп», «Хелпрост» и «Липосам».

«Азотофит» активирует прорастание семян и раз-
витие ростков; «МикоХелп» обладает бактерицидным
и фунгицидным действием и препятствует болезням
корневой системы и подавляет развитие других фито-
патогенов; «Органик-баланс» защищает семена от
поражения патогенами; «Хелпрост» – способствует
повышению всхожести и энергии прорастания семян,
стимулирует интенсивный рост корневой системы;
Липосам-позволяет закрепить от смывания средства
защиты и питания на поверхности семян, удержать
влагу в семенах и почве вокруг него.

Summary. The article gives information about the
program «Healthy start», which includes the system of
seed pre-sowing cultivation of seeds with biopreparations
«Azotofit», «Organic-Balance», «MikoHelp», «Helprost»
and «Liposam».

«Azotophyte» activates germination of seeds and
development of germs; «MikoHelp» has a bactericidal and
fungicidal action and counteracts root disease and sup-
presses the development of other phytopathogens;
Organic-Balance protects seeds from pathogens;
«Helprost» – promotes increase of similarity and energy
of germination of seeds, stimulates intensive growth of
root systems; Liposam – it allows you to fix from washing
and protection and nutrition on the surface of the seeds,
to keep moisture in the seeds and soil around it.

Рис. 2 – Препарат
“МікоХелп”

Рис. 3 – Препарат “Органік-
баланс”

Рис. 4 – Препарат
“Хелпрост”

Рис. 5 – Препарат
“Липосам”

Стаття надійшла до редакції 30 червня 2017 р.
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Модернізація методично-технічного забезпечен-
ня стендових випробувань для оцінювання 
показників безпеки сільськогосподарських

машин та їхніх складових елементів

УДК 631.3:331.443

У статті висвітлені питання модернізації методично-технічного забезпечення стендових випробувань для
оцінки показників безпеки сільськогосподарських машин та їхніх складових елементів. Розроблено та виготов-
лено обладнання для випробувань у процедурах затвердження типу транспортних засобів (визначених характе-
ристик сидінь оператора); обладнання для випробувань зчіпних пристроїв тракторів та сільськогосподарських
машин; випробувальне обладнання для прикладання навантаження до захисних пристроїв причепів.

Ключові слова: методично-технічне забезпечення, стендові випробування, показники безпеки сільськогос-
подарських машин.

Гапоненко О., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. Оцінка показників техніки безпеки сільсько-
господарської техніки є основним завданням зарубіж-
них випробувальних центрів. Враховуючи те, що
Україна здійснює відповідні кроки зі вступу в ЄС, дуже
важливою є модернізація методично-технічного
забезпечення стендових випробувань для оцінки
показників безпеки.

Мета дослідження – розробити методичне забез-
печення проектних робіт щодо модернізації технічного
забезпечення стендових випробувань для прискоре-
ного оцінювання технічного рівня (показників безпеки)
складових елементів сільськогосподарських машин.

Об’єкт дослідження – процеси впливу випробу-
вального обладнання на складовий елемент, який
випробовується. 

Предмет дослідження – закономірності відтво-
рення випробувальним обладнанням умов граничної
безпечності сільськогосподарських машин та їхніх
складових елементів.

Вихідними результатами дослідження є розробле-
не методичне забезпечення оцінювання технічного
рівня складових елементів сільськогосподарських
машин на прикладі захисних конструкцій (кабін) сіль-
ськогосподарських тракторів, що дозволяє сформува-
ти практичні передумови конструкційного виконання
випробувального обладнання. Для спостереження за
показниками під час випробувань запропонована кон-
цепція цифрового вимірювального комплексу оціню-
вання технічного рівня сільськогосподарських машин
та їхніх складових елементів, що дозволяє безперерв-
но здійснювати процес запису сигналів датчиків меха-
нічних маніпуляторів за допомогою спеціальної про-
грами, яка одночасно реєструє дані і зберігає їх на
жорсткому диску ЕОМ, а також дає можливість візуалі-
зувати процес випробувань. Універсальність механіч-
них маніпуляторів, їхня простота та доступність підви-
щить ефективність проведення стендових випробу-
вань з використанням випробувального обладнання.
Записи, отримані від цифрового вимірювального ком-
плексу, надають можливість обробки даних з викори-

станням математичного апарата програмних пакетів
статистичних програм, визначати середнє значення,
середньоквадратичне відхилення, амплітуду, гістогра-
ми та спектральні щільності змінних показників,
досліджувати їхню залежність від часу та взаємоза-
лежність від інших вимірювальних параметрів.

Практичними результатами досліджень є розроб-
лене та виготовлене обладнання для виконання
випробувань в процедурах затвердження типу транс-
портних засобів. 

Використання розробленого випробувального
обладнання для визначення характеристик сидіння
оператора трактора дозволяє встановити характери-
стичні криві системи пружин сидіння оператора та міц-
ність анкерного кріплення ременя безпеки (рис. 1).
Сидіння встановлюється на випробувальний стенд, до
нього прикладається зусилля за допомогою спеці-
ального пристрою. Він дозволяє побудувати повну
характеристичну криву, яка демонструє відхилення
системи пружин від нуля до максимальної маси і назад
до нуля. Зусилля на сидіння передається безперерв-
но, що дозволяє чітко будувати точки вимірювання на
приблизно рівних відстанях ходу пружини.

Рис. 1 – Обладнання для випробування сидіння оператора

© Гапоненко О. 2017
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Обладнання також дозволяє випробовувати анкер-
не кріплення ременя безпеки, яке має витримувати
зусилля, прикладене до сидіння в його середньому за
регулюваннями положенні, а також у положенні, де
діюча сила навантаження спрямована під кутом 45 ±5˚
до горизонтальної площини та по поздовжній осі
сидіння.

Під час опрацювання випробувального обладнання
отримано характеристичні криві системи пружин
сидіння оператора, анкерне кріплення ременя безпеки
витримало навантаження 4500 Н. 

Розроблене обладнання для випробування зчіпних
пристроїв тракторів та сільськогосподарських машин
дозволяє визначити міцність під дією горизонтальної
та вертикальної складової сили тяги (рис. 2).
Механічний зчіпний пристрій, який перевіряється на
відповідність установленим характеристикам, монту-
ється на випробувальному стенді з усіма елементами,
необхідними для його встановлення. Забезпечується
надійний монтаж, щоб елементи в з’єднанні агрегата і
опорної плити не мали значного відхилу.
Випробувальний об’єкт не має додаткової підтримки
під час навантаження, окрім кріпильних елементів,
передбачених конструкцією. Горизонтальні складові
сили, які діють на поздовжню вісь трактора, разом з
вертикальними складовими сили становлять основу
випробувальних навантажень. Сила тяги, яку прикла-
дають до зчіпного пристрою, плавно змінюється у
межах від максимального до нульового значення і
навпаки. Встановлене навантаження може утримува-
тися хвилину і більше.

Випробувальне обладнання для навантаження
захисних пристроїв причепів спроектовано та виготов-
лено відповідно до функціонального призначення.
Випробування можуть проводитися або на транспорт-
ному засобі того типу, для якого призначається задній
захисний пристрій (ЗЗП), або на одному з елементів
шасі транспортного засобу, для якого призначається
ЗЗП (це частина повинна бути репрезентативною для
розглянутого типу транспортного засобу), або на
випробувальному стенді. 

Випробувальні навантаження прикладаються окре-
мо і послідовно через контактну поверхню заввишки
250 мм і завширшки 200 мм. Радіус заокруглення вер-
тикальних граней повинен становити 5 мм. Висота від

землі до центра поверхні визначається виробником у
межах установки пристрою по горизонталі. Однак у
ході випробування ця висота на порожньому транс-
портному засобі сягала не більше 600 мм. Обладнання
відтворює порядок прикладання навантажень, що
може бути вказаний виробником та є перспективним
засобом для верифікації дотримання умов міцності,
доведеної розрахунками на практиці. 

Висновок. Розроблене методичне забезпечення
проектних робіт щодо модернізації технічного забез-
печення стендових випробувань для прискореного
оцінювання показників безпеки складових елементів
сільськогосподарських машин знаходить практичне
застосування в галузі офіційного затвердження типу
транспортних засобів та їх складових елементів. 

Забезпечення нормативного рівня безпеки опера-
тора сільськогосподарської техніки та висока спожив-
ча вартість лишаються пріоритетними незалежно від
зміни поколінь техніки та впровадження інноваційних
рішень. 

Аннотация. В статье освещены вопросы модерни-
зации методично-технического обеспечения стендо-
вых испытаний для оценки показателей безопасности
сельскохозяйственных машин и их составных элемен-
тов. Разработано и изготовлено оборудование для
испытаний в процедурах утверждения типа транс-
портных средств (определенных характеристик сиде-
ний оператора) оборудования для испытаний сцепных
устройств тракторов и сельскохозяйственных машин;
испытательное оборудование для прикладывания
усилия к защитным устройствам прицепов.

Summary. The article deals with the issues of mod-
ernization of methodological and technical support of
bench tests for the evaluation of safety indicators of agri-
cultural machines and their constituent elements. The
equipment for testing in the procedures for approval of
the vehicle type (defined characteristics of the operator's
seat); еquipment for testing coupling devices for tractors
and agricultural machines; test equipment for applying
force to loading protective devices of trailers has been
developed and manufactured.

Стаття надійшла до редакції 28 червня 2017 р.

Рис. 2 – Обладнання для випробування зчіпних пристроїв трак-
торів та сільськогосподарських машин
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М е т о д и  д о с л і д ж е н ь  і  в и м і р ю в а л ь н і  п р и л а д и

Розроблення експрес-методів і  технічних засобів
оцінювання якості  агрегатів і  вузлів мобільної

сільськогосподарської техніки

УДК 629.3.018

На основі методу парціальних прискорень запропоновано експрес-методи діагностування гідрооб’ємного
рульового керування, гальмівних систем і елементів привода активних робочих органів мобільних сільськогос-
подарських машин. Методи дозволяють провести попередню оцінку стану вузлів та агрегатів і дати висновок
про подальший напрямок пошуку несправності. Запропоновано діагностичні показники та їх критеріальні зна-
чення. Новими показниками є прискорення  повороту трактора, темп наростання сповільнення під час гальму-
вання, потужність, затрачувана на привід активних робочих органів.
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Вступ. Одним із важливих резервів підвищення
виробничих та економічних можливостей машинно-
тракторних агрегатів є найповніше використання
ресурсу машин з одночасним зниженням затрат на їх
ремонт і технічне обслуговування. Цього можна досяг-
ти розробленням і впровадження ефективних методів і
засобів контролю технічного стану з мінімальною кіль-
кістю розбірно-складальних робіт. За допомогою
таких засобів можна визначити технічний стан агрега-
тів і вузлів кожної машини окремо і на основі цього
встановлювати загальний об’єм профілактичних і
ремонтних операцій, а також своєчасно усувати
несправності та запобігати їм.

У статті подано результати науково-дослідної
роботи з розроблення експрес-методів діагностуван-
ня тягово-транспортних машин і засобів їх проведен-
ня. Вони дозволяють проводити діагностування з міні-
мальними затратами часових і матеріальних ресурсів.
Запропоновані методи засновано на методі парціаль-
них прискорень.

Досягнення і підтримка якості продукції залежить
від точності вимірювань її параметрів, тривалості й
обсягу випробувань та інших характеристик вимірю-
вань. Випробовуючи продукцію, якість вимірювань
визначається їх точністю і тривалістю, а доцільність і
можливість використання тих або інших методів і засо-
бів вимірювань встановлюється з урахуванням варто-
сті вимірювань і складності їх технічної реалізації [1].
Одним з найшвидших способів оцінювання якості є
експрес-методи діагностування, які дозволяють з най-
меншими затратами зробити висновок про відповід-
ність або невідповідність об'єкта діагностування вста-
новленим вимогам і прийняти рішення про направлен-
ня об'єкта діагностування на подальше поглиблене
дослідження [2].

Розроблення експрес-методу і технічних засо-
бів для оцінювання якості агрегатів і вузлів руль-

ового керування мобільної сільськогосподарської
техніки. Рульове керування є основною складовою
частиною машини. Від його технічного стану залежить
безпека дорожнього руху, а також безпека і якість
виконання польових механізованих робіт (у випадку
трактора). Крім того, рульове керування є основним
споживачем мускульної енергії оператора і тому най-
більше впливає на його стомлюваність, здоров'я і
здатність правильно виконувати задані функції протя-
гом усього робочого часу.

До показників технічного стану механізмів
керування тракторів відносяться:
− люфт (вільний хід) рульового колеса і зусилля на

ньому;
− сходження напрямних коліс;
− тиск відкриття запобіжного клапана в системі

гідропідсилювача;
− продуктивність насоса;
− герметичність пневмо- і гідросистеми.
Вільний хід рульового колеса і зусилля на ньому є

відносно легко визначаються показниками. Але, вод-
ночас, вони є адитивними показниками і характери-
зують стан рульового керування загалом, без надання
інформації про стан окремих вузлів та агрегатів. Це, зі
свого боку, викликає подальші затрати на поелемент-
не діагностування, і, можливо, і додаткові розбірно-
складальні роботи. Сучасний же рівень розвитку науки
і техніки вимагає використовування нових вимірю-
вальних систем, які дозволять без втручання в кон-
струкцію машини з мінімальними затратами робити
відповідні висновки.

Мета і завдання дослідження. Метою досліджен-
ня є розроблення експрес-методу діагностування
рульового керування шарнірно-зчленованих машин.
Для досягнення поставленої мети необхідно обґрунту-
вати критерій працездатності рульового керування,
провести його нормування і розробити метод діагно-
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стування.
Розроблення експрес-методу діагностування

рульового керування. Методи діагностування повин-
ні з якнайменшими затратами часу і матеріалів гаран-
тувати точність і достовірність проведеного вимірю-
вання і базуватися на досягненнях сучасної науки,
електроніки, автоматики, приладобудування тощо. На
практиці складно перевірити всі можливі комбінації
логічних станів через велику кількість схем і ситуацій.

Основні вимоги до контрольно-діагностичних
засобів такі:
− мінімальна похибка вимірювання;
− мінімальна трудомісткість вимірювання діагно-

стичних параметрів з урахуванням підготовчих і
завершальних операцій;
− забезпечення вимірювання вибраних діагностич-

них параметрів різних марок машин;
− невисока вартість контрольно-діагностичних

засобів;
− забезпечення зручності і безпеки вимірювань;
− відсутність необхідності в унікальній підготовці

персоналу.
У нашому дослідженні для випробувань був вибра-

ний трактор тягового класу 3 з шарнірно-зчленованою
рамою, який пройшов приймальні та сертифікаційні
випробування. Як вимірювальне устатковання викори-
стовувався реєстраційно-вимірювальний комплекс,
який складається з лінійних акселерометрів і спеці-
ального програмного забезпечення [3].

Для обґрунтовування діагностичного параметра
були складені програма і методики випробувань.
Згідно з ними, необхідно було вибрати оптимальну
кількість і місце установки акселерометрів, а також
провести вимірювання під час руху «по змійці» і під час
поворотів напрямних коліс на нерухомому тракторі.
Вимірювання проводилися як на справному тракторі,
так і на змодельованих різних несправностях у системі
рульового керування.

Експериментально було встановлено, що
достатньо використовування одного акселерометра,
закріпленого на задній напіврамі з лівого боку, орієн-
туючись на перший технологічний отвір. Задня напів-
рама вибрана, бо на передній напіврамі на результат
вимірювання істотний вплив чинить вібрація від двигу-
на і, як наслідок, підвищена складова методичної
похибки і необхідність використовування додаткових
фільтрів.

Також експериментально встановлено, що харак-
тер протікання процесу зміни лінійних прискорень під
час руху і на нерухомому тракторі – подібний. Тому,
було запропоновано проводити діагностування на
нерухомому тракторі, заздалегідь регламентуючи
дорожнє покриття – сухий чистий асфальтобетон. 

Як діагностичний критерій вибрані такі параметри:
час здійснення циклу повороту напрямних коліс,
амплітуда прискорень, які виникають, площа під кри-
вою прискорень.

Типовий експрес-метод діагностування полягає в
такому:
− встановити напрямні колеса в крайнє ліве

положення;
− увімкнути вимірювальний комплекс;
− кермом зробити повні повороти трактора по

черзі вправо і вліво по 3 рази;
− зафіксувати результат;
− за номограмою визначити об'ємний коефіцієнт

корисної дії гідрооб’ємного рульового керування.
Для встановлення нормативного значення діагно-

стичного параметра використовувався ймовірнісний
метод. Для цього спочатку проводилася попередня
серія вимірювань за розробленою методикою на
новому справному тракторі в десяти повторювано-
стях. Результати заносили в спеціальну таблицю.

На рис. 1 показаний фрагмент результатів вимірю-
вання у попередній серії.

На наступному етапі було проведено обробку ста-
тистичних даних, а саме, знайдено середнє арифме-
тичне часу повороту коліс з крайнього в крайнє поло-
ження і розраховано середньоквадратичне відхилення
і коефіцієнт варіації.

Значення коефіцієнта варіації (ν=4,22 %) свідчить
про високу узгодженість результатів вимірювань.

Об'єм фактичних даних, необхідний для встанов-
лення нормованого значення показника залежить від
необхідної точності і достовірності встановлення нор-
мативу. Орієнтовно об'єм фактичних даних визнача-
ється за формулою

, (1)

де t – квантиль розподілу Стьюдента за довірчої
ймовірності γ=0,95 або γ=0,99 і залежить від числа
випробувань n;
νx – коефіцієнт варіації показника, який нормується;

δ – задана відносна похибка вимірювання нормова-
ного показника.

У нашому випадку кількість вимірювань необхідних
для встановлення нормованого значення склала n≥51.

Далі розраховуються межі допустимого значення
контрольованого параметра за умови нормування
середньоарифметичного значення.

Допуск на контрольований параметр встанов-
люється в межах ±3�.

Моделюючи несправності, було встановлено, що
за несправності гідронасоса (зменшення тиску) збіль-
шується час повороту коліс. Під час перетікання ріди-
ни в гідросистемі змінюється амплітуда і вигляд кри-
вої, зображеної на рис. 2, і площа під кривою приско-
рень.

Продовження статті в наступному номері...

Рис. 1 – Фрагмент результатів випробувань
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Н а у к о в о - п р о п а г а н д и с т с ь к і  з а х о д и

Техніка для аграріїв на міжнародній 
сільськогосподарській виставці  «Агро-2017»

7-10 червня 2017 року в Києві на території Експоцентру України відбулась ХХІХ Міжнародна агропромислова
виставка «Агро-2017», в рамках якої були проведені 12 спеціалізованих виставок, в тому числі: «ЕкспоАгротех»,
«АгроТранспортЛогістика», «Біопаливо», «НтесмRGRO», «AGRO BUILD-EXPO», «ECO IHOUSE», «AnimalEX 2017»,
«Еквісвіт», «Organic», «Рослинництво і агрохімія», «Спеціалізована виставка рішень для фермерських госпо-
дарств та приватних землевласників». На виставці експонувалась техніка для рослинництва, тваринництва і для
використання поновлюваних джерел енергії.

Ключові слова: Експоцентр України, м. Київ, ХХІХ Міжнародна агропромислова виставка, сільськогоспо-
дарська техніка, рослинництво, тваринництво, поновлювана енергетика.

Ясенецький В., канд. техн. наук, Муха В., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. З 7 по 10 червня 2017 року в Києві на тери-
торії «Експоцентру України» відбулася чергова, вже
XXIX за рахунком, Міжнародна агропромислова
виставка «АГРО-2017» – головна аграрна виставка
року в Україні, яку зазвичай відвідують представники
більшості агрофірм держави і тисячі фермерів з усіх
областей. Виставку відкрив Прем’єр-міністр України
В. Б. Гройcман (рис. 1). 

Цього року в рамках «АГРО-2017» реалізовані тема-
тичні експозиції, що охоплюють всі напрямки сільсько-
го господарства:

VII спеціалізована виставка сільгосптехніки, облад-
нання та запчастин «ЕкспоАгроТех»;

IV Міжнародна спеціалізована виставка
«Рослинництво і агрохімія»;

XVI спеціалізована виставка сільськогосподарських
тварин та товарів для тваринництва й ветеринарії
Animal`EX 2017;

VI Міжнародна спеціалізована виставка автомати-
зації, управління, GPS- та ГІС-технологій HiTechAgro;

V спеціалізована виставка Organic;
VI спеціалізована виставка відновних джерел енер-

гії «Біопаливо»;
III спеціалізована виставка будівництва Agro Build-

Expo;

II спеціалізована виставка техніки «Агротранспорт і
логістика»;

XI спеціалізована виставка рибного господарства
та рибальства FishExpo;

XIV Національна виставка конярства та кінного
спорту «Еквісвіт»

Новинками стали спеціалізовані заходи: спеціалі-
зована виставка будівництва у сфері ЕКО будівництва
«ECO HOUSE»; спеціалізована виставка рішень для
фермерських господарств та приватних землевласни-
ків «Сучасний фермер».

Для фахівців великий інтерес становили численні
ділові заходи, яких проведено майже 50 – більше, ніж у
попередні роки. Програма передбачала широке тема-
тичне розмаїття семінарів, конференцій та презента-
цій – від правових аспектів діяльності сільгосппідпри-
ємств, страхування врожаїв, впровадження високих
технологій до практичних порад щодо вирощування
агрокультур. 

Виставка «Агро-2017» – найбільша агропромисло-
ва виставка в Україні та Східній Європі, виступає ефек-
тивною платформою для вдосконалення виробництва,
впровадження інновацій, презентацій новинок в усіх
сферах АПК України, діловим заходом, який відкрив
можливості для співпраці з країнами-лідерами світо-
вого аграрного сектора, а також унікальною нагодою
для діалогу між приватним бізнесом і державою, асо-
ціаціями та іноземними представниками. 

Особлива увага приділялась новинкам сільськогос-
подарської техніки та устаткуванню, високопродуктив-
ним породам свійських тварин, сучасним агротехно-
логіям для всіх галузей сільського господарства. 

Аграріям України на виставці пропонували техніку
для рослинництва, кормовиробництва, тваринництва,
переробки с-г. продукції і техніку для використання
поновлюваної енергетики. Нижче наведена інформа-
ція про продукцію тих фірм, які вирішили прорекламу-
вати свою техніку в журналі «Техніка і технології АПК».

Основна частина. Техніка для рослинництва.
Новітню техніку для обробітку грунту і посіву експо-

нувало на виставці ПАТ «Агромаш-Калина» (рис. 2).
Воно налагодило випуск комбінованих сільськогоспо-
дарських машин багатофункціонального призначення.

Рис. 1 – Офіційне відкриття Агро-2017 Прем’єр-міністром
України В. Б. Гройcманом

УДК 631.3:061.4



26

№ 7 (94) липень 2017 р.

Агрегат АК-4,0 призначений для суцільного обро-
бітку грунту та підрізання бур’янів на необроблених і
злущених фонах. Агрегат за один прохід виконує одно-
часно п’ять операцій. Сферичні диски підрізають і под-
рібнюють верхній шар грунту, три ряди стрілчатих лап
досконало обробляють грунт під посіви на глибину до
20 см, попереднє подрібнення грунту проводиться
барабанами, а вирівнювання верхнього шару грунту
вирівнювачем у вигляді шини, ущільнення грунту
забезпечується котками агрегата.

Порівняно з традиційними методами обробітку
ґрунту і підготовки його під сівбу вітчизняною технікою
старих зразків, агрегат АК-4,0 має переваги економії
робочої сили, пального до 40%, забезпечує значне
підвищення продуктивності, скорочення строків обро-
бітку грунту та готовності його до висіву зернових і тех-
нічних культур.

На підприємстві освоєно виготовлення модифіко-
ваних, конструкційно більш надійних в експлуатації
причіпних і навісних культиваторів типу КПС-4. У цьому
культиваторі основна рама, граділі, стойки лап вико-
нані для роботи в посиленому режимі.

Широкозахватна навісна пружинна борона БПШ-
8,0 призначена для обробітку посівів зернових та тех-
нічних культур, досходового і післясходового борону-
вання, руйнування післядощової кірки, знищення
бур’янів. Розпушування грунту забезпечується більш
якісно, ніж за використання існуючих борін, що сприяє
більшому доступу кисню до кореневих систем куль-
турних рослин, інтенсивності їх росту і розвитку, а від-
так – підвищенню врожайності.

ПАТ "Агромаш-Калина" запропонувала аграріям
ряд інноваційних моделей власної розробки та вироб-
ництва. Це чотири нові концепти:  

- борона-мотика ротаційна ANTOKS з шириною
захвату від 6 до 14 метрів;  

- дискатори DEFT з шириною захвату 5-8 метрів;
- важкі дискатори DEFT active XL з шириною захва-

ту 5-6 метрів;  
- культиватори Kompaktomat АКПК з шириною

захвату від 3 до 9 метрів.
Робочими органами ANTOKS є сонцеподібні колеса

діаметром 510 мм спеціальної форми, набрані блока-

ми в агрегат. Основним при-
значенням борони ротаційної є
досходове та післясходове
боронування посівів польових
культур (зернових, просапних,
технічних) для поверхневого
розпушування та аерації грун-
ту, знищення ниткоподібних
сходів бур’янів.

Під час руху трактора колеса
починають мимовільно оберта-
тися (по типу дискових зна-
рядь), заглиблюючись у грунт
на глибину 3-5 см, руйнуючи
поверхневу кірку. На виході
променя колеса з землі відбу-
вається мікровибух, завдяки
якому утворюється процес
нагнітання повітря в грунт. У
результаті цього азот, який
міститься в повітрі, переходить

у родючий шар грунту і засвоюється рослинами. Це
дає можливість відмовитися від внесення азотних
добрив. Робочими органами мотики утворюється іде-
альний фон для початкового розвитку кореневої
системи рослин, добре мульчується верхній шар грун-
ту, руйнується ґрунтова кірка, відтак, зберігається
волога.

Широку гаму ґрунтообробної техніки демонструва-
ло на Агро-2017 «Краснянське спеціалізоване 
підприємство «Агромаш» (рис. 3) .

Аграріям пропонувались диски та чизельні борони,
агрегати для смугового обробітку грунту АСОГ-8,
широкозахватні комбіновані агрегати для передпосів-
ного обробітку грунту моделі АК, культиватори та інша
техніка.

На Агро-2017 фірма «Pronar» (Польща) експонува-
ла свої розкидачі органічних добрив і причіпи (рис. 4).

Причіп двовісний, має високі борти. У задньому
борту є люк із заслінкою, призначений для виванта-
ження зерна. Причепи Pronar призначені для роботи у
складних умовах. Гідравлічний підйом заднього борта
з автоматичним блокуванням під час його закриття
збільшує комфорт користувача. Мідні профілі носійних
рам і безаварійні осі свідчать про високий клас приче-
пів Pronar.

Рис. 2 – Техніка фірми «Агромаш-Калина» на Агро-2017

Рис. 3 – Техніка «Краснянського спеціалізованого підприємства
«Агромаш» на Агро-2017





Для внесення органічних добрив фірма Pronar екс-
понувала розкидач органічних добрив N262. Робочий
орган представляє собою два горизонтальні бітери і
два розкидальні диски великого діаметра. Місткість
кузова – 11,3 м3; необхідна потужність приводного
трактора – 93,6/127 кВт/к.с.

Приватне підприємство «Агроводмаш» пропону-
вало відвідувачам виставки мобільні дизельні станції
СНП-50/80Е (рис. 5), які мають продуктивність від 108
до 504 м3/год. Приводиться станція від електродвигу-
на потужністю 80 кВт. Напір – 85-25 м; діаметр усмок-
тувального трубопровода – 200 мм;нагнітального тру-
бопровода – 180 мм. Комплектується станція двохко-
лісним відцентровим насосом, який допускає переми-
кання робочих коліс на паралельну і послідовну робо-
ту.

Комплектується станція двигуном Мінського
моторного заводу, п`єзострумневим апаратом для
заповнення насоса водою, одновісним причепом та
іншими комплектувальними.

Виробляє ПП
«Агроводмаш»
також більш
потужну насос-
ну станцію СНП-
500/10 (рис. 6),
яка приводить-
ся від двигуна
потужністю 100
кВт за подачі від
1600 до 2300
м3/год.

Підприємство
«Агроводмаш»
п р о п о н у є
послуги з адап-
тацій зернових
жаток на будь-
які зернові ком-
байни (жатка
для збирання
с о н я ш н и к а ,
кукурудзи, ріпа-
ка та інших куль-
тур).

ПП «Агроводмаш» пропонує запасні частини для
зернозбиральних комбайнів та здійснює ремонт шне-
ків, підбарабання, відбійних бітерів зернозбиральних
комбайнів.

З питань закупівлі і консультацій необхідно зверта-
тись до Кайдалова Г.В. Телефон: 067-550-12-14; E-mail:
agrovodmash@ukr.net.

Відомий в Україні та за рубежем канд. техн. наук,
доцент, директор ТОВ «Спецелеватормлинмаш»
Л.В. Фадєєв презентував на виставці нову технологію
очищення зерна і виробництва насіння високого
потенціалу різних сільськогосподарських культур
(рис. 7).

На відміну від відомих технологій, машини, які вхо-
дять у технологію, розроблену Фадєєвим Л.В., не
наносять зерну ні макро-, ні мікропошкодження.

Транспортування зерна здійснюється без шнеків і
скребкових транспортерів. Використовуються тихо-
хідні норії, форма ковшів яких не допускає осипання і
дозволяє переміщати зерно в широкому діапазоні
машин і дуже малих швидкостей (рис. 8).

Очищення сит і решіт здійснюється без викори-
стання яких-небудь щіток і скребків, а пружними куль-
ками (рис. 9).
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Рис. 4 – Причіпи і розкидачі органічних добрив фірми Pronar
(Польща) на Агро-2017

Рис. 5 – Насосна мобільна станція СНП-50/80Е

Рис. 6 – Насосна стаціонарна станція СНП-500/10





Насіннєві заводи за щадною фракційною технологі-

єю Фадєєва Л.В. дозволяють із посівного матеріалу
відібрати насіння високого потенціалу, що, зі свого
боку, приводить до підвищення врожайності не менше
ніж на 20-25%.

Фірма Пак-Трейд (м. Житомир), яка є ексклюзив-
ним дилером фірми ZDT (Чехія) в Україні, експонувала
на виставці причіп Mega 33 (рис. 10).

Швидкість руху Mega 33 складає 40 км/год; об’єм
кузова – 45 м3; допустима вантажопідйомність – 24900
кг; максимальна загальна вага – 33000 кг; максималь-
на довжина з дишлом – 9670 мм; максимальна шири-
на – 2250 мм; максимальна висота від землі з надбу-
довою – 3790 мм; висота вантажної платформи від
землі – 1520 мм.

Mega 33 обладнується пневматичними гальмами.
Конструкційною особливістю причіпа Mega 33 є те, що
кузов причіпа монтується на змінному шасі, на якому
можуть установлюватись гноєрозкидач, цистерна або

інші надставки. Придбавши спочатку причіп Mega 33,
пізніше можна докуповувати змінні надставки.

Обладнання для переробки с.-г. продукції. Це

обладнання на «Агро-2017» експонували більше 20
фірм, зокрема Республіканське науково-виробниче
підприємство «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС».

«УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» – це компанія, яка розроб-
ляє і продукує обладнання для виробництва рослинної
олії із насіння олійних культур. Номенклатура виробле-
ного компанією «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» обладнання
включає олійні преси, фільтрувальні лінії, дробарки,
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Рис. 7 – Директор підприємства «Спецелеватормлинмаш» 
презентує на «Агро-2017» нову технологію очищення 

і виробництва насіння

Рис. 8 – Схема щадних норій Фадєєва 

Рис. 9 – Мертві зони під час очищення сит пружними кульками

Рис. 10 – Причіп ZDT RM 33



повножирові екструдери та мікронізатори.
На стенді фірми «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» демонстру-

вався олійний прес ПХП-2000 (рис. 11).
Продуктивність ПХП-2000 для насіння соняшнику
складає 180-200 кг/год; олійність макухи – 10-12%;
споживна потужність – 11 кВт; габарити: довжина –
2000 мм; ширина – 1200 мм; висота – 1100 мм; маса –
850 кг. На пресі можна переробляти соняшник, ріпак,
сою, горіхи, льон, розторопшу та інші олійні культури.
Продукти переробки: рослинна олія та макуха у вигля-
ді гранул діаметром 6-10 мм; режим роботи – безпе-
рервний, обслуговує прес одна людина; температура
виготовленої олії – не більше 60°С.

Машини для тваринництва. Як випливає з огляду
«Агро-2017», машини для тваринництва були вкрай
мало представлені. Їх експонувало всього декілька
фірм, в тому числі підприємства «Брацлав»,
«Ніжинсільмаш», «АГ Баг Україна» (рис. 12) та інші.

Елементна база.
На «Агро-2017» була широко представлена еле-

ментна база. Її широко експонували фірма «Бондіолі і
Павезі», Ama, ADR (Італія), «Консіма» (Україна).

Фірма «Бондіолі і Павезі» (рис. 13) експонувала на
виставці карданні передачі, редуктори, теплообмінни-
ки, розпилювачі до обприскувачів, елементи серво-
контролю.

На виставці «Агро-2017» підприємство ТОВ НВЦ
«Консіма» (рис. 14 ) експонувало широкий набір
колісних дисків, систем здвоювання  та шини і камери

зарубіжного і вітчизняного виробництва для різної
сільськогосподарської техніки.

Найбільш масштабно завод «Консіма» експонував
колісні диски різної складності для вітчизняної та
імпортної техніки.

Завод виготовляє і реалізує на ринку України
здвоєні колеса для суцільного обробітку грунту, вузькі
колеса для робіт у міжряддях завширшки 45, 56, 70, 75
і 90 см. Він також постачає диски і широкі шини низь-
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Рис. 11 – Стенд фірми «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» на «Агро-2017»

Рис. 12 – Обладнання для консервування кормів в 
поліетиленових рукавах фірми «Аг Баг Україна»

Рис. 13 – Стенд фірми «Бондіолі і Павезі» на виставці 
«Агро-2017»

Рис. 14 – Експозиція ТОВ НВЦ «Консіма» на виставці 
«Агро-2017»
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кого тиску на грунт. Причому можливі поставки дисків
окремо або в зборі з шинами.

Системи здвоювання коліс, які виготовляються під-
приємством «Консіма», включають барабани, стяжки,
крюки, муфти і рігелі. Виготовляються системи здвою-
вання коліс для суцільного обробітку грунту і для обро-
бітку міжрядь (рис. 15).

Вузькі колеса фірми «Консіма» для робіт на просап-
них культурах використовуються під час догляду за
посівами, культивації, обприскуванні і збиранні вро-
жаю. При цьому вузькі колеса забезпечують агротех-
нічну прохідність вузьких коліс по ширині захисної зони
200-300 мм, виключають пошкодження рослин висо-
тою до 400 мм, забезпечують збільшення навантажен-
ня за здвоєння і забезпечують необхідну вантажопідй-
омність у разі здвоювання вузьких коліс.

Здвоювання базових коліс проводиться за закриття
вологи, дискування, сівби, ранньовесняних робіт і під-
живлення. Здвоювання забезпечує підвищення ванта-
жопідйомності, прохідності, тяги і річного завантажен-
ня.

Особливостями конструкції систем здвоювання
базових коліс є роз’ємність конструкції, можливість
монтажу в польових умовах, жорсткість конструкції і
висока надійність.

Виробляються одинарні, зварні, напівроз’ємні і уні-
версальні системи здвоювання.

Конструкційними особливостями одинарних
систем здвоювання є простота і низька ціна, зварних
систем – надійність і фіксовані міжряддя; напівроз’єм-
них – знімність зовнішніх коліс, можливість монтажу в
полі і надійність фіксації; універсальних систем –
наявність перемінної колії, двох або трьох міжрядь
завширшки 45, 70 і 75 см та надійність фіксації.

Науково-дослідні організації на «Агро-2017».
У роботі виставки взяли участь науково-дослідні і

навчальні інститути, серед них УкрНДІПВТ ім. 
Л. Погорілого, ННЦ ІМЕСТ, НУБіП України та інші.

У рамках виставки «Агро - 2017» УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого представив тематичну експозицію
«Новітні техніко-технологічні рішення та міжнародні
науково-навчальні проекти для сільгосптоваровироб-
ників. Інновації в регіональному машинобудуванні», в
якій взяли участь 18 вітчизняних виробників та поста-
чальників сільськогосподарської  техніки .

Експозиція була розділена за такими рубриками:
- Інновації в регіональному машинобудуванні

(натурний показ за групами машин);
- Біологізовані технології вирощування зернових

культур;

- Багаторічні енергетичні культури;
- Науково-навчальні міжнародні проекти

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (АДНЦ, ДЛГ, тощо);
- Серія книг “Сільськогосподарська техніка - ХХІ;
- Періодичні видання та експрес інформація;
- Науково-виробничий журнал “Техніка і технології АПК”.
Були проведені круглі столи та семінар «Інновації в

сільськогосподарському машинобудуванні». 
За результатами виставки учасники експозиції

були нагороджені дипломами (рис. 16).

Рис. 15 – Системи здвоювання коліс: а – для суцільного 
обробітку грунту; б – для міжрядного обробітку грунту

а б 

Рис. 16 – Вручення дипломів учасникам  «Агро-2017»



Висновок. «Агро-2017» – наймасштабніша агро-
промислова виставка в Україні, яку відвідали десятки
тисяч гостей та учасників. Це – можливість ознайоми-
тися зі спеціалізованим обладнанням для польових
культур, домашніх тварин, овочівництва, садівництва,
рибальства та з інноваційними технологіями, автома-
тизацією управ ління і контролю в сільському госпо-
дарстві, впровадженням енергоощадних технологій.

Аннотация. 7-10 июня в Киеве на территории
Экспоцентра Украины состоялась ХХІХ
Международная агропромышленная выставка «Агро-
2017», в рамках которой были проведены 12 специа-
лизированных выставок, в том числе:
«ЭкспоАгроТех», «АгроТранспортЛогистика»,
«Биотопливо», «НтесмRGRO», «AGRO BUILD-EXPO»,
«ECO IHOUSE», «AnimalEX 2017», «ЭквиСвит»,
«Organic», «Растениеводство и агрохимия»,

«Специализирова-нная выставка решений для фер-
мерских хозяйств и частных землевладельцев». На
выставке экспонировалась техника для растениевод-
ства, животноводства и для использования возобнов-
ляемых источников энергии.

Summary. On June 7-10 in Kyiv, on the territory of the
Expocenter of Ukraine, the XXIX International Agro-
Industrial Exhibition "Agro-2017" was held, within which
12 specialized exhibitions were held, including: "Expo
Agrotech", "AgroTransportLogistics", "Biofuel",
"NetsmRGRO", " «AGRO BUILD-EXPO», «ECO IHOUSE»,
«AnimalEX 2017», «Ekvisvit», «Organic», «Plant growing
and agrochemicals», «Specialized exhibition of solutions
for farms and private landowners». The exhibition exhibit-
ed equipment for plant growing, animal husbandry and for
the use of renewable energy sources.
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Стаття надійшла до редакції 3 липня 2017 р.

Міжнародні  Дні  поля 2017 в УкрНДІПВТ 
ім.  Л.  Погорілого

Компанія “DLG-Ukraine” і Німецько-Український аграрний та демонстаційний центр (АДНЦ) у співпрації з
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та IFWexpo 21-23 червня цього року провели Міжнародні Дні поля 2017 в Україні
(Internetional Field Days Ukraine), на яких більше 120-и фірм з України, Австрії, Великобританії, Нідерландів,
Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, США і Франції демонстрували натурними зразками і показували в роботі сучасну
техніку для фермерів. День поля DLG – це більше 30 дослідних ділянок перспективних сортів і гібридів, більше
20 смуг для індивідуальної демонстрації ґрунтообробної та посівної техніки, 3000 м2 площі для розміщення ста-
ціонарної експозиції техніки, товарів і послуг для АПК, коментований показ-випробування стійкості штанг
обприскувачів провідних фірм світу.

Ключові слова: Міжнародні Дні поля 2017 в Україні, DLG-Ukraine, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, АДНЦ, 
смт Дослідницьке.

Ясенецький В., канд. техн. наук, (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Рис. 1 – Загальна панорама Міжнародних Днів поля в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

© Ясенецький В. 2017

УДК 631.3:061.4
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Вступ. 21-23 червня цього року на дослідних полях
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в смт Дослідницьке
Київської області відбулися Міжнародні Дні поля в
Україні (Internetional Field Days Ukraine)(рис. 1), які
проводила компанія DLG-Ukraine та АДНЦ у співпраці з
компанією DLG (Німеччина), УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого та IFWexpo, в яких взяли участь
близько 120 фірм.

Основна частина. На Міжнародних Днях поля в
Україні техніку для аграріїв експонували українські та
іноземні фірми.

Овочеві сівалки, зернотукові причіпні сівалки,
селекційні та зерно-трав’яні навісні сівалки пропону-
вало відвідувачам Днів поля МСНВП «Клен» (рис. 2).

Конструкційною особливістю сівалок «Клен» є
використання мікропроцесорного управління. З пуль-
та управління, розташованого у кабіні трактора або на
сівалці, здійснюється точне, швидке і зручне установ-
лення необхідної норми висіву; необхідне коригування
норми висіву як для всієї сівалки, так і для кожного
висівного апарата окремо; контроль за роботою
системи (світлова і звукова сигналізація); облік засія-
ної площі; швидке і повне вивантаження насіння із бун-
керів; контроль електрообладнання трактора.

ДП «Ливарний завод» (м. Первомайськ
Миколаївської обл.) пропонувало відвідувачам вистав-
ки на Днях поля DLG польові котки 41 модифікації, в
тому числі: котки зубчасто-кільчасті гідрофіковані
КЗК-6П, КЗК-9,2 П, КЗК-10 П, КЗК-12 ПТ і КЗК 
«Голта-6» (рис. 3), КШК-9,2 Г і 5ККШ-10 Г (рис. 4),
КЗК-12,5 П (рис. 5), котки кільчасто-шпорові ККШ-6Г,

котки зубчасто-шпорові КЗШ-5 Г і КЗШ-9,2 Г, котки-
подрібнювачі рубальні водоналивні КР-5П і КР-6П-01,
котки гладкі-водоналивні КН-5 Г і КН-9,2 Г і котки
ущільнювальні К2У-4 (рис. 6); котки кільчасто-зубчасті
ККН-2,8 ПМ; 2ККН-2,8 ПМ і ККН-6,7 ПМ.

Рис. 2 – Сівалки МСНВП “Клен” на Міжнародних Днях поля DLG

Показники Овочева
сівалка 

Зерно-
трав’яна
сівалка 

Зерно-туко-
ва сівалка 

Селекційна
сівалка

Продуктивність,
га/год. 1�3,9 5,4�7,2 3,6�7,2 1-4

Ширина 
захвату, м

1,8; 2,8; 4,2;
5,4; 5,6 3; 4,5; 6 3; 4,5; 6 1,5�1,8

Робоча швид-
кість, км/год. 7 12 10-12 1 - 10

Глибина висіву,
мм 8,0�60 10 - 0,80

Міжряддя, см - 12,5; 15 18,75 12,5 � 15

Агрегатується з
тракторами
класу

0,2; 0,6;
0,9; 1,4 1,4; 2 100-150 к.с. 0,6 � 0,9

Норма висіву,
кг/га 0,05-150 0,2-400 0,1-400 -

Таблиця 1 - Коротка характеристика сівалок
«Клен» МСНВП «Клен»

Рис. 3 – Коток зубчасто-кільчастий КЗК-12,5ПТ

Рис. 4 – Коток зубчасто-кільчастий КЗК «Голта-6»
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Польові котки ДП «Ливарний завод» вирівнюють
поверхню поля під сівбу, розгладжують брили, ущіль-
нюють неосілий і пізно оброблений грунт. Ущільнюючи
верхній шар грунту після сівби, поліпшують контакт
насіння з грунтом і збільшують притікання вологи з
нижніх горизонтів, у результаті чого насіння швидше
проростає. Котки зубчасто-кільчасті комплектуються
робочими органами у формі клина діаметром 460,
350, 520 і 530 мм, котки кільчасто-шпорові - діаметром
460, 520 і 550 мм. Котки-подрібнювачі рубальні водо-
наливні призначені для подрібнення рослинних реш-
ток після соняшника, кукурудзи, стерні, вирівнювання і
часткового мульчування поверхні поля. Подрібнення
рослинних решток і часткове мульчування грунту
затримує випаровування вологи, регулює температу-
ру поверхневого шару, стримує ріст бур’янів, захищає
від вивітрювання, збагачує грунт органікою.

Котки гладкі водоналивні КН-6 Г і КН-9,2 Г при-
значені для ущільнення поверхневого шару грунту до і
після сівби, прикочування зелених добрив перед
заорюванням. Кожна секція трисекційного котка
обладнана гладким пустотілим циліндром, який
постійно обертається. Циліндри заповнюються водою.
Міняючи кількість води, регулюють питомий тиск котка
на грунт.

Особливості конструкції ущільнювального котка
К2У-4 дозволяють регулювати робочу ширину захвату
пригвинчуванням чи відгвинчуванням дисків між
собою, що дає можливість його використання разом з
плугом будь-якої ширини захвату. Велика товщина
дисків у зоні основного зношування забезпечує вели-
кий строк експлуатації ущільнювального котка.

Польові котки добре відомі в Україні і вже вийшли
на європейський ринок під торговою маркою «Голта». 

Контактна інформація: ДП «Ливарний завод»
вул. Гагаріна, 17 м. Первомайськ, Миколаївська
область, Україна 55213 Телефон/факс: 
+38-05161-5-57-28, мобільний +38-095-42-85-
048; +38-067-51-03-720;  e-mail: litzavod@i.ua 
сайт: lit-zavod.in.ua

ТДВ «Львівагромашпроект» – пропонувала відві-
дувачам Днів поля протруювачі насіння камерні та
шнекові, штангові обприскувачі серії ОСШ з баками на
2400 та 3500 л. та шириною захвату штанги 18, 21,6,
24, 27 м; вентиляторні обприскувачі; навантажувачі
зерна; дезінфекційні установки.

Продукція підприємства поділяється на два основ-
них напрямки, один з яких – це машини та обладнання
для передпосівного протруювання насіння.
Протруювачі насіння виробництва
Львівагромашпроект поділяються на мобільні та ста-
ціонарні; за методом протруювання – на шнекові та
камерні; за методом управління технологічним проце-
сом – на прості та повністю автоматизовані.
Високопродуктивні мобільні протруювачі ПК-20 та ПК-
20-02 забезпечують вивантаження протруєного насін-
ня в бурт або на кузов транспортних засобів, зокрема
з нарощеними бортами заввишки до 4,2 м (ПК-20-02).
Шнекові протруювачі продуктивністю від 1 до 5 т/год
здійснюють вивантаження в лотки транспортерів або
мішки. Стаціонарні камерні протруювачі призначені
для монтажу в лінії підготовки насіння.

Другою основною лінійкою машин
Львівагромашпроект є обприскувачі.

Сьогодні пропонуються обприскувачі з об‘ємами
робочого бака 2400 л та 3500 л, робочою шириною
штанги 18, 21,6 та 24 м. Можливе обладнання сучас-
ними комп‘ютерними системами контролю норми
внесення, навігаційною системою та системою про-
мивання основного бака. Розроблена кінематична
схема підвіски штанги забезпечує стабільність веден-
ня штанги над рівнем поля практично незалежно від

Рис. 4 – Коток кільчато-шпоровий 5ККШ-10 Г

Рис. 5 – Коток ущільнювальний К2У-4
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рельєфу колії та якості
обробітку ґрунту без засто-
сування складних елек-
тронних систем, а за потре-
би – у разі надскладного
рельєфу – передбачає
можливість встановлення
електронної системи авто-
матичної корекції штанги.

Варто звернути увагу на
перший розроблений та
виготовлений в Україні
самохідний обприскувач
ОСШ-3,5-27, який успішно
пройшов державні випро-
бовування.

Обприскувач ОСШ-3,5-
27 має такі параметри:
потужність двигуна – 155
(210) кВт (к. с.); місткість
паливного бака – 350 л; клі-
ренс – 1,86 м; колія – від 2,8
до 3,5 м; габаритні розміри
в транспортному положен-
ні: 9 х 3,3 х 4 м; кермове
управління – гідростатичне,
всіма колесами; допустима максимальна вага – 12 000
кг; місткість бака робочої рідини – 3 500 л; ширина
захвату 27 м (є опції 18 м; 21,6 м і 24 м).

Застосовуючи комплектувальні від світових лідерів,
таких як Bondioli & Pavesi, TeeJet, CLAAS
Industrietechnics, компанія постачає замовникам
сучасні високотехнологічні обприскувачі, які не посту-
паються своїми характеристиками світовим аналогам.

Масштабно презентувати на Днях поля свою техні-
ку аграріям України іноземні фірми Lemken, Horsch,
Amazone та інші.

Фірма Lemken (рис. 6) відома в Європі та й у всьо-
му світі як ефективний виготовлювач машин для обро-
бітку ґрунту та сівби. Номенклатура техніки фірми
Lemken включає обертові багатокорпусні плуги
Ювель, Опал та Діамант, стерньові культиватори
Кристал, машини Варіопак, Фікспак і Флекспак, корот-
кі дискові борони Рубін 12, дискові борони Теліодор,
інтенсивні культиватори Карат, передпосівні агрегати
Корунд і Компактор.

Найбільш поширеним способом обробітку є поли-
цева оранка з обертанням скиби, коли оброблюваний
шар перевертається не менше ніж на 135°, а також
кришиться, розпушується та частково перемішується.
Під час оранки рослинні рештки та добрива майже
повністю загортаються у ґрунт і одночасно підрізують-
ся і знищуються бур'яни. Через це надзвичайно важли-
вим для аграріїв було і є таке знаряддя, як плуг.

Основним вузлом плуга є плужний корпус. По суті,
корпус плуга являє собою модернізований тригранний
клин, плоскі (бічна і нижня) сторони якого утворюють
різальні грані лемеша, а ввігнута поверхня є відвалом.
Основні функції плужного корпуса полягають у підрі-
занні пласта ґрунту, розпушуванні або кришінні ґрунту
і перевертанні пласта для загортання у грунт рослин-
них решток або органічних добрив.

Уся програма виготовлення плугів Lemken являє
собою широкий асортимент комплектувальних для
всіх плугів, завдяки чому, залежно від різноманітних
ґрунтово-кліматичних та організаційних умов, будь-
яке господарство змогло підібрати такий плуг, який
якнайкраще їм підходить. До пропонованих опцій від-
носиться оснащення механічним або гідравлічним
захистом від можливих перешкод, можливість регулю-
вання відстані між корпусами, варіанти регулювання
глибини оранки, а також комплектування плугів тим чи
іншим корпусом.

Навісні плуги Ювель та напівнавісні Діамант 11
виробництва компанії Lemken серійно оснащуються
корпусами нового покоління ДюраМакс, які виготов-
ляються з особливо міцної сталі, що не менш ніж на
150 % забезпечує підвищення строку їх служби порів-
няно зі звичайними корпусами плугів. Також у системі
кріплення робочих органів застосована принципово
інша технологія, яка забезпечує скорочення часу на їх
обслуговування до 80 %.

Робочі органи корпусу ДюраМакс виготовляютьсяРис. 6 – Експозиція фірми Lemken на Міжнародних Днях поля в
Україні
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зі значно загартованіших сталей, на відміну від тих, які
застосовувалися раніше. Це стало можливим завдяки
відмові від традиційних отворів та перфорацій мате-
ріалу, які значно послаблювали міцність корпусу.

Відвали та смуги відвалів плуга повністю закріплю-
ються на поковзні і більше не є частиною опорної кон-
струкції корпуса плуга. Зараз вони мають функцію
виключно розпушування ґрунту. Завдяки цьому відва-
ли та полоси відвалів можуть використовуватись
майже до повного зношення, не погіршуючи міцність
корпусу плуга.

Під час заміни традиційного смугового відвала
необхідно скрутити біля 10 різьбових з'єднань, а на
корпусі ДюраМакс достатньо вийняти запірний штифт
та демонтувати груди відвала. Після цього легко зні-
маються смуги відвала.

На новітніх плугах відвали корпусів ДюраМакс кріп-
ляться без болтів – клеєм. Просто у полі, замінюючи
робочі органи, механізатор не крутить болтів за допо-
могою інструментів, а закріплює їх на замки типу
защіпки, які приклеєні до смуги клеєм, який викори-
стовується у літакобудуванні. До того ж, окрім стале-
вих смуг, Lemken також пропонує не менш міцні пла-
стикові – це показали розрахунки і засвідчили польові
дослідження.

Компанія Horsch визнана одним із лідерів серед

провідних виробників у галузі сільськогосподарського
машинобудування, спеціалістом із сучасних техноло-
гій обробітку ґрунту і сівби, її особливість – обов'язко-
ве поєднання з GPS.

На Дні поля DLG компанія Horsch проекспонувала
грунтообробно-посівний агрегат Focus 6 TD, культива-
тор для інтенсивного обробітку грунту Tiger 4MT, ком-
пактну дискову борону для стерньового і передпосів-
ного обробітку грунту Joker 8RT та обприскувач Leeb 6
LT.

Грунтообробно-посівний агрегат Focus 6 TD при-
значений для обробітку грунту і сівби зернових куль-
тур. Грунтообробна частина агрегата оптимально
готує посівний горизонт, грунт розпушується, вирів-
нюється, перемішується і подрібнюється. Сошник
одночасно формує насінневе ложе, локально вносить
передпосівне добриво і загортає насіння. Анкерні стій-
ки MultiGrip ефективно видаляють пожнивні залишки.
Агрегат Focus 6TD має робочу ширину захвату 6м; міс-
ткість 2- селекційного бункера 5 м3; робочу швидкість -
6-10 км/год; потребує для привода 150-220 / 200-300
кВт/к.с.

Універсальний культиватор Tiger МТ від компанії
Horsch здатний рівномірно перемішувати рослинні
залишки з ґрунтом навіть у складних умовах, економ-
лячи при цьому до 20% палива порівняно з машинами
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інших виробників. Ширина захвату складає 4 м; потре-
бує для привода від 150 до 270 кВт; обладнується
культиваторними лапами і дисками. Tiger MT пред-
ставляє собою комбінацію важкої дискової борони і
глибокорозпушувача, що забезпечує надійне подріб-
нення і рівномірне загортання в грунт великих мас
крупностеблих пожнивних залишків.

Основою агрегата є чотирирядна міцна рама, від-
стань між якою та поверхнею грунту становить 85 см,
завдяки чому досягається велика пропускна здатність.
Більше того, її конструкція дозволяє переносити
навантаження на коток, де воно сприяє інтенсивному
ущільненню обробленого грунту. Робоча ширина куль-
тиватора становить від 3 до 8 м.

Якщо технологією передбачено внесення добрив
під час підготовки ґрунту, то для цього компанія Horsch
розробила трисекційний бункер для мінеральних доб-
рив місткістю 2500 літрів, який встановлюють на рамі
культиватора Tiger 4 МТ. Завдяки такому агрегату є
можливість за один прохід одночасно з культивацією
вносити і гранульовані мінеральні добрива нормою від
50 до 400 кг на гектар, а також у два горизонти, як на
агрегаті Tiger.

Фірма Horsch проекспонувала на Днях поля DLG
компактну дискову борону для стерньового і передпо-
сівного обробітку грунту Joker 8RT (рис. 7), яка має
ширину захвату 7,5м; потребує для привода від 175 до
235 кВт. Борона обладнується 60 дисками діаметром
52 см. Joker 8RT забезпечує ефективне ущільнення в
зоні проростання, високу прохідність завдяки парному
розташуванню дискових елементів, хорошу проник-
ність у грунт завдяки використанню агресивних зуб-
частих дисків.

На Міжнародних Днях поля в Україні були ефектив-
но проекспоновані і показані в роботі обприскувачі
провідних європейських фірм.

Відомо, що одним із найпотужніших виробників
техніки для захисту рослин є фірма Amazone
(Німеччина), яка на Днях поля DLG професійно пропо-
нувала аграріям широкий спектр такої техніки.

Одним із найбільш відомих виробників обприскува-
чів у Європі є фірма Amazone (Німеччина). Вона проду-
кує навісні UF, причіпні UX і самохідні обприскувачі
серії Pantera (рис. 8).

Навісні обприскувачі UF (рис. 9) виробляються з
баками місткістю від 1050 до 1320 літрів, мають шири-
ну захвату від 12 до 28 м. Вони обладнуються штанга-
ми Q-Plus або Super-S. 

Причіпні обприскувачі UX (рис. 10) випускаються 
6-ма моделями з об'ємом бака від 3200 до 6200 л і

обладнуються штангою завдовжки від 18 до 40 метрів.
Обприскувачі UX – маневрені, легкі у використанні і,
завдяки оптимальному демпфуванню штанг, при-
значені для експлуатації з максимальною швидкістю
обприскування і транспортування.

Фірма Amazone пропонує потужний причіпний
обприскувач UX 11200 (рис. 11) з місткістю бака 12000
л і штангою Super-L задовжки від 24 до 40 м. Потужні
насоси забезпечують продуктивність усмоктування
900 л/хв. Обприскувач UX 11200 може бути обладна-
ний здвоєною віссю Double Trail з електронним регу-
люванням. Обприскувач їде неухильно по сліду тракто-
ра, виключаючи пошкодження колії.

Причіпні обприскувачі UG виробляються в 4-х
модифікаціях, обладнуються баками місткістю від
2400 до 3200 л і штангами завдовжки від 15 до 28 м.

Найбільшою популярністю на Україні користується
самохідний обприскувач Pantera. Його робоча швид-

Рис. 7 – Компактна дискова борона для стерньового і передпо-
сівного обробітку грунту Joker 8RT

Рис. 8 – Самохідний обприскувач Pantera 4502-H фірми
Amazone в роботі 

Рис. 10 – Причіпний обприскувач UX

Рис. 9 – Навісний обприскувач UF 1201 фірми Amazone
(Німеччина)





41

кість становить 20 км/год, а по дорогах загального
користування – до 50 км/год. Місткість бака становить
4500 л, ширина захвату – від 24 до 40 метрів.

Однією із суттєвих переваг самохідного обприску-
вача є високий просвіт – до 1,2 м. Унікальне тандемне
шасі забезпечує не тільки спокійне горизонтальне
положення штанг у разі наїзду на нерівності, але одно-
часно гарантує стабільну роботу обприскувача на схи-
лах. Радіус розвороту обприскувача складає 4,5 м.
Продуктивність обприскувача може сягати 20 га/год.

Дослідження роботи обприскувачів Amazone в гос-
подарствах і результати випробувань в УкрНДіПВТ ім.
Л. Погорліого свідчать про високу якість роботи і
надійність в експлуатації техніки від Amazone.

ПрАТ Епос пропонувало відвідувачам Днів поля
DLG шлангові поливальні машини та насосні станції.
Підприємство реалізує поливальні установки чотирьох
моделей: Mini Rain (рис. 12), Opti Rain (рис. 13), Master
Range (рис. 14), Master Range+MP (рис. 15). Mini Rain
виробляється 3-ма модифікаціями з діаметром трубо-
провода 40, 50 і 50-75 мм та довжиною трубопровода
від 145 до 650 м. Opti Rain виробляється в 6-ти моди-
фікаціях з діаметром труби від 63 до 135 мм та довжи-
ною труби від 200 до 650 м. Master Range продукуєть-
ся з діаметром труби від 82 до 150 мм та довжиною
труби від 230 до 720 м. Master Range+MP постачаєть-
ся в 3-х модифікаціях з діаметром труби від 82-150 мм
та довжиною труби від 230 до 720 м.

Mini Rain призначений для поливання на маленьких
і середнього розміру площах. Для поливання великих
площ рекомендується використовувати машину
Master Range. Її продуктивність сягає до 130 м3/год.
Модель Master Range+Motopompa комплектується
дизельним двигуном і насосом для подачі води.

Слід відзначити, що на Міжнародних Днях поля
2017 в Україні була представлена українськими і зару-
біжними фірмами техніка для рослинництва.

Рис. 11 – Причіпний обприскувач UX 11200

Рис. 12 – Поливальна установка Mini Rain

Рис. 13 – Поливальна установка Opti Rain

Рис. 14 – Поливальна установка Master Range

№ 7 (94) липень 2017 р.
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Виключенням була тільки експозиція ПрАТ Брацлав, на
якій пропонувалось обладнання для тваринництва.

Висновок. Дні поля, які пройшли 21-23 червня на
полях дослідного господарства УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого були організовані вперше в Україні німець-
ким сільськогосподарським товариством DLG в
Україні. Вони суттєво відрізнялись від Днів поля, які
організовували інші фірми в Україні, фундаменталь-
ною підготовкою земельної ділянки, закладкою
дослідних посівів та будівництвом спеціальних примі-
щень.

Аннотация. Немецкое сельскохозяйственное

общество (DLG)  провело 21-23 июня этого года День
поля, на котором более 120-и фирм из Украины,
Австрии, Великобритании, Нидерландов, Германии,
Израиля, Испании, США и Франции демонстрировали
натурными образцами и показывали в работе совре-
менную технику для фермеров. День поля DLG - это
более 30 опытных участков перспективных сортов и
гибридов, более 20 полос для индивидуальной
демонстрации почвообрабатывающей и посевной
техники, 3000 м2 площади для размещения стацио-
нарной экспозиции техники, товаров и услуг для АП,
комментируемый показ-испытание устойчивости
штанг опрыскивателей ведущих фирм мира.

Summary. German agricultural society (DLG) hold on
June 21-23 this year a Field Day, where more than 120
companies from Ukraine, Austria, Great Britain,
Netherlands, Germany, Israel, Spain, the USA and France
will demonstrate and show in operation modern machines
for farmers. DLG Field Day - is more than 30 test sites of
promising varieties and hybrids, more than 20 bands for
individual demonstrations of cultivating and seeding
equipment, 3000 m2, grounds for static display of machin-
ery, products and services for agriculture, commented
show-test of leading world companies sprayers booms
stability.

Стаття надійшла до редакції 26 травня 2017 р.

Рис. 15 – Поливальна установка Master Range+Motopompa

Модель Рама ПЕ труба Довжина ПЕ труби

Mini Rain

ААА 40 від 230 до 450 м

А5 50 від 400 до 650 м

АА 50-75 від 145 до 240 м

Opti Rain

ST3 63-90 від 200 до 350 м

ST4 75-90 від 300 до 430 м

ST5 82-125 від 230 до 450 м

ST6 90-135 від 250 до 540 м

ST7 100-135 від 350 до 530 м

ST8 110-135 від 400 до 650 м

Master Range

MT5 82-125 від 230 до 450 м

MF3 90-135 від 300 до 630 м

MDT7 100-125 від 350 до 530 м

MDT8 110-140 від 400 до 650 м

MM2 120-140 від 450 до 680 м

MDT11 135-150 від 450 до 720 м

Master Range + MP

MF3 MP 82-125 від 230 до 450 м

MDT8 MP 110-140 від 400 до 650 м

MDT11 MP 135-150 від 450 до 720 м

Таблиця 1 – Характеристики поливальних установок ПрАТ Епос
які реалізуються на ринку України
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Вступ. На ринку України великим попитом користу-
ється продукція фірми Ford (CША). Далі наведена
інформація про діяльність офіційного дилерського
центру Ford «ВіДі-Край Моторз».  

Основна частина. Офіційний дилерський центр
«ВіДі-Край Моторз» (рис. 1) входить до складу першо-
го та єдиного в Україні Міста Автомобілів «ВіДі
АвтоСіті». Це концептуальний 3-S комплекс, який
об`єднує автосалон Ford, сервіс, продаж запчастин та
аксесуарів. У салоні «ВіДі-Край Моторз» представлені
класичні та найновіші моделі, серед яких цінителі
легендарного американського бренду обов`язково
знайдуть авто, яке найбільше відповідає їхнім запитам
та найвибагливішим потребам. У салоні також пред-
ставлені комерційні автомобілі, надзвичайна універ-
сальність та надійність яких здатна максимально під-
вищити продуктивність та прибутковість вашого бізне-
су (рис. 2).

До послуг наших клієнтів є просторий сучасний
демонстраційний зал, так званий шоу-рум «ВіДі-Край
Моторз» на 505 квадратних метрів, який побудовано
за всіма стандартами бренду Ford і дозволяє розмі-
стити 8 автомобілів з модельної гами Ford. Відчуття
комфорту у салоні створюється завдяки гармонійному
поєднанню вільного доступу світла, затишній зоні від-
починку, а також можливості доступу до інтернету 
Wi-Fi.

Техніка від дилерського центру 
«ВіДі-Край Моторз»

УДК 62:629.078

У статті наведена інформація про сферу діяльності дилерського центру Ford «ВіДі-Край Моторз». До послуг
клієнтів центр пропонує широкий вибір легкових та комерційних авто фірми Ford, повний спектр фінансових
послуг, сучасну станцію технічного обслуговування та вигідні умови співпраці. Центр пропонує універсальні, ізо-
термічні та рефрижераторні фургони, бортові платформи, евакуатори, вантажопасажирські автомобілі, спеці-
альні та спеціалізовані автомобілі. 

Ключові слова: офіційний дилерський центр Ford, «ВіДі-Край Моторз», Київ, легкові автомобілі, комерційні
автомобілі, фургони, технічне обслуговування.

Рис. 2 – Продукція офіційного дилерського центру Ford 
«ВіДі-Край Моторз»

Лень О., менеджер з маркетингу, Одінцов О., інженер (Дилерський центр Ford «ВіДі-Край Моторз»)

Рис. 1 – Офіційний дилерський центр Ford «ВіДі-Край Моторз» у
місті Києві

© Лень О., Одінцов  О. 2017
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Ми пропонуємо:
• Широкий вибір легкових та комерційних авто
• Повний спектр фінансових послуг
• Сучасний сервісний центр
• Вигідні умови співпраці
• TRADE-IN
Сервіс «ВіДі-Край Моторз» включає 13 постів, у

тому числі 1 мийку та 2 пости безпосереднього прийо-
му. Пропускна здатність станції технічного обслугову-
вання складає до 40 автомобілів Ford на день.
Особлива гордість автоцентру — новітні комп`ютерні
системи діагностики. Також звертаємо  увагу на те, що
у нашому автоцентрі можна постійно розраховувати
на актуальні сезонні пропозиції та акційні знижки.

FORD – це автомобілі, які здатні максимально під-
вищити продуктивність та прибутковість Вашого біз-
несу. 

«ВіДі-Край Моторз»  пропонує повне керуваня
автопарком — програму, яку ми створили спеціально
для корпоративних клієнтів. Ми не лише пропонуємо
автомобілі або повне обслуговування, а й виступаємо
партнером у вирішенні бізнес-завдань наших клієнтів.
Це передбачає:

• найширший модельний ряд автомобілів;
• продаж транспорту на особливо вигідних умовах;
• зручний контракт обслуговування;

• страхування транспортного парку від СК «ВіДі-
Страхування»;

• вигідну лізингову програму від «ВіДі-Лізинг»;
• різноманітні кредитні пропозиції від провідних

банків;
• можливість спеціального дообладнання автомо-

білів залежно від потреб бізнесу;
• керування транспортним парком клієнтів (іннова-

ційні системи GPS-стеження та охорони, заміна транс-
портного складу парку, банк зберігання шин тощо);

• спеціальні умови придбання автомобілів для спів-
робітників організацій-клієнтів;

• персонального помічника.
Для задоволення всіх можливих потреб бізнесу клі-

єнтів, ми пропонуємо Програму переобладнання
комерційних автомобілів під:

• універсальні фургони;
• ізотермічні фургони;
• рефрижераторні фургони;
• хлібні фургони;
• бортові платформи;
• евакуатори;
• вантажопасажирські автомобілі;
• спеціальні та спеціалізовані автомобілі.
Для наших клієнтів ми розробили систему знижок,

яка дозволяє обслуговувати автомобілі парку клієнтів
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на спеціальних умовах.
Ми цінуємо кожного клієнта та щоденно докладає-

мо максимум зусиль, щоб вони отримали абсолютне
задоволення від рівня та якості обслуговування у нас.
Консультанти дилерського центру FORD «ВіДі-Край
Моторз» дадуть відповіді на всі питання за тел: 044 591
50 00

Раді бачити вас в нашому дилерському центрі за
адресую м. Київ, Софіївська Борщагівка, вул: Велика
Кільцева 60-а.

Аннотация. В статье приведена информация о
сфере деятельности дилерского центра Ford «ВиДи-
Край Моторз». К услугам клиентов центр предлагает
широкий выбор легковых и коммерческих авто фирмы
Ford, полный спектр финансовых услуг, современную
станцию технического обслуживания и выгодные
условия сотрудничества. Центр предлагает универ-
сальные, изотермические и рефрижераторные фур-

гоны, бортовые платформы, эвакуаторы, грузопасса-
жирские автомобили, специальные и специализиро-
ванные автомобили.

Summary. This article provides information about the
scope of the Ford dealership «ViDi Krai Motors." For
clients Center offers a wide range of passenger and com-
mercial auto company Ford, a full range of financial serv-
ices, modern service station and favorable conditions for
cooperation. The center offers versatile, insulated and
refrigerated vans, flatbed platform, tow trucks, cargo
vehicles, special and specialized vehicles.

Стаття надійшла до редакції 15 червня 2017 р.

Вступ. Переважна більшість сільськогосподарсь-
кої зарубіжної техніки, яка надходить на випробування
в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, комплектується еле-
ментною базою виробництва фірми «Бондіолі і
Павезі».

Основна частина. Компанія «Бондіолі і Павезі»
була заснована в 1950 році і сьогодні присутня в більш
ніж 50-ти країнах світу та є провідною світовою компа-
нією з виробництва карданних передач для сільсько-
господарських машин і коробок передач для різного
індустріального і сільськогосподарського обладнання.

З самого початку своєї діяльності компанія
«Бондіолі і Павезі» займається розробленням систем
для передачі потужності. Це привело до створення
інтегрованих ліній виробів, розроблених і виготовле-
них з урахуванням вимог клієнтів. Компанія поступово
розвивалась, приєднуючи нові підприємства.

Сьогодні «Бондіолі і Павезі» – це крупна промисло-
ва група, яка об’єднує і координує роботу різних під-

приємств з проектування, виробництва та реалізації
елементної бази.

Аналіз структури реалізації продукції компанії
«Бондіолі і Павезі» показує, що 48% своєї продукції
вона реалізує в країнах ЄС, 16% – в Італії і 36% – в
інших країнах. 68% своєї продукції фірма реалізує в
сільськогосподарському секторі, 24% – у будівництві і
8% в інших сферах. У структурі виготовлюваних ком-
понентів 32,4% складають гідравлічні компоненти,
31,6% – коробки передач, 29,6% – карданні передачі і
6,4% – інші вироби.

Група «Бондіолі і Павезі» складається з тринадцяти
підприємств, кожне із яких спеціалізується в розроб-
ленні і виготовленні певних компонентів силових пере-
дач. Кожне підприємство має автономну організацію
для того, щоб надати клієнтам найкраще обслугову-
вання (рис. 1).

Фірма «BIMA», наприклад, спеціалізується на про-
ектуванні і виробництві коробок передач з паралель-

Компанія «Бондіолі  і  Павезі» –  сучасне 
підприємство з виробництва елементної бази 

для сільськогосподарської техніки

УДК 631.3

У статті наведена інформація про історію створення та технічну оснащеність компанії «Бондіолі і Павезі»
сучасним технологічним обладнанням для виробництва елементної бази, як от: карданних передач, редукторів,
гідравлічних компонентів, гідравлічних та електронних елементів сервоконтролю, блоків живлення, алюмінієвих
теплообмінників, багатодискових муфт зчеплення з гідравлічним приводом, повітровсмоктувальних обприску-
вальних наконечників та ін. Компанія «Бондіолі і Павезі» має роботизований комплекс для зварювання алюмі-
нієвих теплообмінників, високотемпературні вакуумні печі для зварювання корпусів радіаторів, лінії складання
аксіально-поршневих насосів і двигунів, випробувальні цехи механічних трансмісій, шестеренчастих насосів,
двигунів, аксіально-поршневих насосів; вимірювальну лабораторію для контролю забруднень та інше.

Ключові слова: елементна база для виготовлення сільськогосподарської техніки, компанія «Бондіолі і
Павезі», Італія.

Пономаренко О. провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Пономаренко О. 2017
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ними валами. BIMA ввійшла в склад «Бондіолі і Павезі»
в 1997 році, але її продукція реалізовувалась компані-
єю «Бондіолі і Павезі» з 1986 року.

Фірма BPN Transmissoes LTda була створена в
2000 році в результаті співробітництва провідної світо-
вої компанії з виробництва і продажу систем передачі
потужності «Бондіолі і Павезі» з бразильською компа-
нією «Engrecon S/A», яка спеціалізувалась на випуску
шестеренчастих коробок передач.

Фірма BP Components Hidraulicos E Mecanicos
була створена в Бразилії в 2002 році. Це було обумов-
лено тим, що в останні роки в Бразилії спостерігається
інтенсивний економічний ріст, але протекціоністські
заходи уряду обмежують надходження зарубіжної тех-
ніки. Для переборювання таких перепон природним
рішенням було створення виробничої структури на
території Бразилії. Фірма займається виробництвом
розподільчих клапанів і реалізацією гідравлічних виро-
бів на бразильському ринку і в Латинській Америці.

Фірма «Bondioli & Pavesi Hydraulic and
Mechanical Component (Hang Zho) Co. Ltd» заснова-
на в 2000 році як представництво китайської фірми.
Сьогодні компанія виконує функції представництва і
здійснює закупки на китайському ринку та займається
виробництвом карданних передач і розподілювачів
для китайського і міжнародного ринку.

Фірма HP Hydraulic є членом компанії «Бондіолі і
Павезі» з 1986 року. Її спеціалізація – аксіально-пор-
шневі насоси і двигуни, а також елементи сервокеру-
вання шестеренчастих насосів і двигунів.

Фірма SM Oleodinamica була створена в 1986 році
як виробник компонентів для насосів і гідравлічних
двигунів, а в 1994 році до цього додалось виробницт-
во механічних муфт різного типу, з 2007 року фірма
розпочала виробництво осьових поршневих насосів
для систем з відкритим і замкнутим контуром та аксі-
ально-поршневих двигунів невеликого об’єму. З 2014
року фірма SM Oleodinamica входить до складу
«Бондіолі і Павезі».

Фірма Dinol займається проектуванням і вироб-
ництвом розподілювачів, які широко використовують-
ся в сільськогосподарському, будівельному і земле-
рийному обладнані. Вона приєдналась до материнсь-
кої фірми в 1986 році.

Фірма Fira влилася в «Бондіолі & Павезі» в 1987
році. Вона спеціалізується на випуску теплообмінни-
ків. Асортимент продукції включає традиційні, комбі-
новані і крупногабаритні теплообмінники. Продукція
фірми Fira широко використовується в самохідних
машинах.

Фірма OM PROTIVIN знаходиться в Чехії і стала

частиною холдингу «Бондіолі і Павезі» з 2007 року.
Сьогодні фірма спеціалізується на виробництві преци-
зійних зубчатих передач і коробок передач для мото-
циклів, двигунів і сільськогосподарських машин.

Основою для забезпечення високої якості вироб-
люваної елементної бази є наявність на заводі сучас-
ного технологічного обладнання для виробництва
продукції. Нижче наводиться короткий опис техноло-
гічного обладнання, яке використовується на заводах
компанії «Бондіолі і Павезі».

Як випливає з інформаційних матеріалів, заводи
компанії «Бондіолі і Павезі» мають сучасне обладнання
для виготовлення елементної бази. На своїх заводах
компанія використовує роботизовані комплекси для
зварювання алюмінієвих теплообмінників (рис. 2);
високотемпературні вакуумні печі для зварювання
корпусів радіаторів (рис. 3); роботизоване обладнання
для обробітку радіально-поршневих насосів (рис. 4);
роботизоване обладнання для обробітку корпусів роз-
подільчих клапанів (рис. 5) та інше сучасне обладнан-
ня.

Для забезпечення високої якості вироблюваної

Рис. 1

Рис. 2 – Роботизований ком-
плекс для зварювання алюмі-

нієвих теплообмінників

Рис. 3 –  Високотемпературна
вакуумна піч для зварювання

корпусів радіаторів

Рис. 4 – Роботизоване обладнання для обробітку 
радіально-поршневих насосів

Рис. 5 – Роботизоване обладнання для обробітку 
корпусів розподільчих клапанів 
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елементної бази заводи компанії мають цехи для
випробування механічних трансмісій (рис.6), розпо-
дільчих клапанів (рис. 7), шестеренчастих аксіально-
поршневих насосів і двигунів (рис. 8).

К о м п а н і я
«Бондіолі і Павезі»
має в своєму
арсеналі вимірю-
вальну лаборато-
рію для контролю
з а б р у д н е н ь .  
(рис. 9).

В и с н о в о к .
Проведений ана-
ліз історії створен-
ня, розвитку та
технічної оснаще-

ності компанії «Бондіолі і Павезі» показує, що вона
динамічно розвивається та оснащена сучасним техно-
логічним обладнанням для виготовлення якісної еле-
ментної бази.

Аннотация. В статье приведена информация об
истории создания и технической оснащенности ком-
пании «Бондиоли и Павези» современным технологи-
ческим оборудованием для производства элементной
базы, как то карданных передач, редукторов, гидрав-
лических компонентов, гидравлических и электрон-
ных элементов сервоконтроля, блоков питания, алю-
миниевых теплообменников, многодисковых муфт
сцепления с гидравлическим приводом, воздуховса-
сывающих опрыскивательных наконечников и т.д.
Компания «Бондиоли и Павези» имеет роботизиро-
ванный комплекс для сварки алюминиевых тепло-
обменников, высокотемпературные вакуумные печи
для сварки корпусов радиаторов, линии сборки акси-
ально-поршневых насосов и двигателей, испытатель-
ные цеха механических трансмиссий, шестеренчатых
насосов, двигателей, аксиально-поршневых насосов;
измерительную лабораторию для контроля загрязне-
ний и прочее.

Summary. This article provides information about the
history and technical equipment of "Bondioli & Pavesi"
company with modern technological equipment for the
production of components such as cardan transmissions,
gearboxes, hydraulic components, hydraulic and servo-
control electronic components, power supplies, alu-
minum heat exchangers, multidisc clutch with hydraulic,
air-intaking spraying nozzles and something more. The
company «Bondioli & Pavesi" has a robotic system for
welding aluminum heat exchangers, high temperature
furnaces for radiators enclosures welding, axial-piston
pumps and engines assembly lines, mechanical transmis-
sions, gear pumps, motors and axial-piston pumps test
shops; measurement laboratory for pollution control and
more.

Рис. 7 – Цех для випробування розподільчих клапанів

Рис. 6 – Цех для випробування механічних трансмісій

Рис. 8 – Цех для випробування шестеренчастих аксіально-пор-
шневих насосів і двигунів 

Рис. 9 – Вимірювальна 
лабораторія для контролю забруднень

Стаття надійшла до редакції 13 червня 2017 р.
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