










 

 

Технічні характеристики комбайна  

Комбайн кукурудзозбиральний складається з 

жниварки і качаноотделітельной частини, 

ходової частини, механізму підняття, 

буксирного пристрою, механізму приводу 

робочих органів, гідравлічної системи та 

системи сигналізації. Жатка складається з 

різального 17 і апаратів для відділення качанів, 

шнеків стебел 16 і качанів 6, подрібнювача 14 з 

прийомним бітером 15 і трубою 8, конвеєра 

неочищених качанів 7, у верхній голівці якого 

встановлено стеблеуловітель 9, який має два 

вальца зі спеціальними ребрами. 

Качаноотделітельний апарат має два 



протягівальние вальці 3, дві відривних 

пластини 4 і два контури подавальному 

ланцюгів 5.кукурудзозбирального причіпного 

ККП-3 "Херсонець-9" показник значення Число 

збираних рядків, шт 3 Ширина міжрядь, см 70 

Ширина захоплення, м 2,1 Продуктивність при 

агрегатуванні з трактором Т-150К, т / год 12 

Швидкість, км / год    - робоча до 9    - 

транспортна до 20 маса, кг 

Качаноочістітельная частина складається з 

очищувача качанів 10 притискного пристрою 21, 

лопатевого бітера 19, вентилятора 20, конвеєра 

обгорток 22, шнека обгорток 13, скатної дошки і 

вигрузочного конвеєра 11. 

Механізм підняття призначений для перекладу 

комбайна з транспортного положення в робоче і 

навпаки, а також регулювання висоти зрізу стебел. 

Складається з тяги, гідроциліндра, механізму 

фіксації, двоплечевого важеля балки моста. 

Механізмом фіксації регулюється висота зрізу і 

фіксується транспортне положення робочих 

органів. Виробляючи будь-які роботи з піднятими 

робочими органами, його потрібно обов'язково 

зафіксувати 

Комбайн кукурудзозбиральний має буксирний 

пристрій, який призначений для підтягування і 



автоматичної фіксації з комбайном візки для збору 

качанів. Основні складові - гідромотор, лебідка, 

ловля, причіп, гідроциліндр і гальма. Забороняється 

підтягувати візок на схилах і перебувати між візком 

і комбайном, слід остерігатися накочення, а в разі 

його виникнення - гальмувати візок гальмом.  

Гідравлічна система комбайна здійснює 

підняття і опускання робочих органів під тиском 

13,5-20,0 МПа в робоче і транспортне 

положення, поворот дефлектора труби 

подрібнювача і привід буксирного пристрою під 

тиском 8 Мпа, а також управління механізмом 

фіксування візка під тиском 6,3 МПа . 

Гідросистема комбайна харчується від 

гідросистеми трактора. Система сигналізації 

комбайна кукурудзозбирального забезпечує 

дублюючу світлову і звукову сигналізацію 

контролю технологічного процесу роботи 

комбайна. Датчики сигналізації встановлені на 

запобіжної муфти приводу шнека качанів) 

(контроль роботи шнеків качанів і стебел), на 

запобіжної муфти очисного апарату і муфті 

проміжного вала. 

Робочі органи приводяться в дію від ВВП трактора 

тягового класу 3 через карданну передачу. 

 



 

Комбайн кукурудзозбиральний причіпний ККП-

3 "Херсонець-9" - універсальна 

високопродуктивна машина для прибирання 

всього біологічного врожаю кукурудзи. Комбайн 

призначений для збирання кукурудзи повної 

стиглості врожайністю до 200 ц / га качанів на 

продовольче і фуражне зерно. 

Використовується у всіх зонах вирощування 

кукурудзи з міжряддями 70 см, вологістю зерна 

в період повної стиглості не більше 30% і 

вологість лістостебельной маси 60%. Комбайн 

виконує такі технологічні операції: • прибирання 

кукурудзи з очищенням качанів від обгорток, 

подрібнення і збір лістостебельной маси; 

• прибирання кукурудзи молочно-воскової 

стиглості на силос з відділенням качанів без їх 

очищення для роздільного силосування з 

подрібненням і збиранням лістостебельной маси. 

Комбайн забезпечений системою сигналізації, що 

дозволяє з кабіни трактора контролювати хід 

технологічного процесу. Гідравлічна схема 

комбайна дозволяє здійснювати підйом і опускання 

труби подрібнювача, а також розфіксацію і 

підтягування тракторного причепа. 
 


