






 Самохідний кормозбиральний комбайн КСК-100 призначений для прибирання силосних 

культур з одночасним подрібненням стебел і навантаженням їх у транспортні засоби; 

може застосовуватися для скошування трав і підбору валків на сінаж, трав'яне борошно та 

ін. 



 
Кормоуборочный комбайн КСК-100 

Пристрій КСК-100 

Основні складальні одиниці комбайна - жатка, самохідний подрібнювач, що включає 

в себе шасі, двигун, механізми передач, рульове управління, органи контролю і 

управління. Комбайн може оснащуватися жаткою для збирання трав, підбирачем 

валків і змінним подрібнювачем.

 
Схема комбайна КСК-100: 1 ріжучий апарат; 2 - мотовило; 3 - шнек жатки; 4 і 5 - верхні 

вальці; 6, 7 і 8 - нижні вальці; 9 - протирізальний брус; 10 - измельчающий барабан; 11 - 

відсікач; 12 - силосопровода; 13 - направляючий козирок. 

 

 

                                                        Принцип роботи 

Технологічний принцип роботи комбайна КСК-100 полягає в наступному. Рослинна маса 

подається граблинами мотовила до шнек. Шнек звужує її потік і направляє в живильний 

апарат. Маса стискається верхніми і нижніми вулицями і по протиріжучими брусу 
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потрапляє до барабану, де подрібнюється.

 
Работа жатки 

Далее измельченная масса по силосопроводу направляется в движущееся сбоку 

от комбайна или прицепленное сзади к нему транспортное средство. При 

комплектованиисилосоуборочного комбайна КСК-100 сменным измельчающим 

аппаратом со швырялкой, измельченная барабаном масса попадает в швырялку 

и по силосупроводу направляется в транспортное средство. 

Комбайн КСК-100 и его модификации в течении многих десятков лет являлись 

основными кормоуборочными комбайнами на территории СССР и странах СНГ. 

Технические характеристики комбайна КСК-100 

Тип двигуна СМД-72 Д-260.4 

Експлуатаційна потужність двигуна, кВт (к.с.) 147 (200) 

Питома витрата палива, г / кВт.год (г / л.с.ч.) 228 (168) 221 (162) 

Число і розташування циліндрів 6-V-подібний 

Пропускна здатність, кг / с 

- зеленої трави 10 

- підв'яленої трави 7 

- кукурудзи на силос 25 

Розрахункова регульована довжина різання, мм 5-100 

Робоча швидкість, км / год до 12 

Транспортна швидкість, км / год до 20 

Ширина захоплення змінних робочих органів, м: 

- жатки барабанної для грубостебельних культур 3,0 

- жатки для прибирання грубостебельних культур 3,4   - жатки для збирання трав 4,2    - 

підбирача  
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