




  



При постановці в заднє положення вибирається мінімальна швидкість, в переднє 

положення - максимальна швидкість

 

Основним робочим органом комбайна Нива СК 5 є жатка, яка використовується для 

скошування і переміщення зерна в молотарку. Додатково вона може обладнуватися 

підбирачем, який виконує підбір скошених стебел. Жатка на даній моделі складається з 

наступних елементів: 

 корпус з черевиками. До нього приєднуються основні робочі механізми жатки. Сам 

корпус підвішується за допомогою сферичного шарніра і підвісок до похилій камері; 

 мотовило, підбиває і підтримує стебла в процесі різання і відправляє їх до шнека. В 

основі елемента лежить вал з закріпленими на ньому хрестовинами. До них приєднуються 

грабліни, що представляють собою трубчасту конструкцію з пружними пальцями; 

 ріжучий апарат. Використовується для різання стебел в процесі комбайнування. 

Ріжучий апарат включає пластини тертя, палацовий брус з протиріжучими пластинами 

ножа і одинарними пальцями, приводний механізм і притискні лопатки. Система працює 

від шарнірно-телескопічною передачі, встановленої на корпусі жатки; 

 шнек, звужує і подає потік стебел на транспортер. Елемент складається з циліндра зі 

спіральними стрічками, прикріпленими до нього, правого і лівого напрямів, що зсувають в 

середину зібрані стебла; 

 плаваючий транспортер, який супроводжує зернову масу в молотарку. Знаходиться в 

похилому корпусі і складається з ведучого і веденого валів із зірочками і роликово-

втулкових ланцюгів; 



 підбирач, який здійснює підбір з валків скошених культур і подає їх на платформу 

жниварки. Для його монтажу необхідно зняти мотовило. Підбирач використовують при 

роздільному комбайнуванні. 

Система гідравліки техніки включає 2 гідравлічні системи: рульового управління і 

основну. До складу останньої входять запобіжні клапани, 2-сторонній гідроциліндр 

варіатора ходової, гідроциліндри підйому мотовила і жатки, гідронасос НШ-32У і 

гідророзподільник з 7 виходами. Основна гідросистема обслуговує робочі механізми. 

Рульова гідравлічна система включає гідророзподільник, силовий циліндр, насос НШ-10Е 

і насос-дозатор. Обидві системи підключені до одного гідробака на 14 л. 

У перших модифікаціях Нива СК 5 кабіни були зі «спартанськими» умовами роботи. 

Єдиним плюсом була наявність примусової вентиляції, яка від сильної спеки все одно не 

рятувала. Рульова колонка розміщувалася у оператора. Роздільні гальмівні педалі і педаль 

вивантаження копиці знаходилися праворуч від важеля перемикання швидкостей, зліва 

розташовувалися гальмо стоянки і зчеплення. Поруч з кріслом водія розміщувалися 

перемикачі та важелі управління система техніки (вивантаженням бункера, жаткою, 

молотаркою та іншими механізмами). В останніх варіаціях умови істотно покращилася. 

З'явилося підресорене крісло з регулюваннями в горизонтальній і вертикальній площині і 

налаштуванням за вагою. Шумоізоляція і оббивка стали набагато якісніше, опціонально 

встановлювався кондиціонер. 

Нива СК 5 вважається одним з найбільш надійних комбайнів. Однак цій техніці також 

необхідний догляд. Для збереження легкого управління необхідно регулярно міняти масло 

в гідроприводі (приблизно раз в 20 днів при інтенсивній роботі). Башмаки на вологих 

місцях, а пухкому грунті зазвичай знімають, щоб не набивався валик, що перешкоджає 

нормальному руху. 

Надмірно висока швидкість підбирача в порівнянні зі швидкістю техніки (понад 30%) 

може привести до розриву валків і втрати зерна. Нерідко у моделі Нива СК 5 забивається 

соломотряс. У цьому випадку на панелі управління з'явиться відповідний сигнал, 

оператору слід знизити швидкість руху. Також регулярно необхідно міняти приводні 

ремені, які зношуються досить швидко. 

Нива СК 5 - простий і ефективний помічник, який є лідером в сегменті бюджетних 

комбайнів. 

 

 


