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ТЕСТ-ДРАЙВ 
РОТОРНОГО 
S670i JOHN DEERE

Віктор ПОГОРІЛИЙ, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва останніх десятиріч 

характеризується різким підвищенням продуктивності механізованих операцій 

завдяки використанню потужних машин нових поколінь. Однією з особливостей 

сучасних технологій збирання ранніх зернових і кукурудзи є бурхливий розвиток 

конструкцій зернозбиральних комбайнів, які насамперед оснащені молотильно-

сепарувальними пристроями роторного типу.

К
омпанія «John Deere» протя-

гом тривалого часу досить 

прагматично  ставилася 

до перспектив використання 

роторних комбайнів, але останнє де-

сятиріччя, поряд із класичними бара-

банними комбайнами, наполегливо 

пропонує в Україні новий модельний 

ряд зернозбиральних комбайнів серії 

S. Один із представників серії, а саме 

комбайн John Deere S670i з макси-

мальною потужністю двигуна більше 

400 к. с. було протестовано на полях 

господарств групи «РОСТОК-ХОЛ-

ДИНГ».

Комбайн
S670i John Deere
Зернозбиральний самохідний ком-

байн S670і John Deere призначений 

для збирання зернових колосових 

культур (пшениці, ячменю, вівса, 

жита) як прямим, так і роздільним 

Група «РОСТОК-ХОЛДИНГ» — вертикально-інтегрована агро-
промислова група, що спеціалізується на вирощуванні й 
реалізації зернових культур, виробництві, переробці та продажі 
молочної продукції. Спільно з УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в 
2013 році холдинг провів польові тестування зернозбирального 
комбайна роторного типу S670i виробництва John Deere на 
збиранні кукурудзи врожайністю 150 ц/га.

Комбайн John Deere S670i надала компанія «ЮПІТЕР 9 
«АГРОСЕРВІС»
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способом, а з використанням додат-

кових пристроїв — для збирання со-

няшнику і кукурудзи на зерно, зерно-

бобових, круп’яних культур, ріпаку, 

сої, зернового сорго, дрібнонасінних 

культур.

Основний вузол комбайна S670і — 

це молотильно-сепарувальна система 

(молотарка) аксіально-роторного 

типу. Вона здійснює обмолот зерна і 

виокремлення його з технологічної 

маси. Система побудована за схемою: 

подавальний барабан + конусоподіб-

ний молотильний ротор з підбарабан-

ням + вивантажувальний барабан з 

підбарабанням + вітрорешітна систе-

ма очищення зерна. Особливо хотіло-

ся б наголосити на конструктивних 

особливостях нового високоефектив-

ного ротора, розробленого спеціаль-

но для високоврожайних культур. Ро-

тор триступеневий і відповідно має 

три технологічні зони:

• перша — це конусоподібний ци-

ліндр, на якому закріплена гвинтопо-

дібна крильчатка;

• друга — циліндр, на якому по спі-

ралі встановлено молотильні била; 

• третя — сепарувальний циліндр, 

на якому розміщено розпушувальні 

пальці.

Діаметр ротора збільшується із 

зони прийому хлібної маси до зони 

обмолоту та сепарації. Щоб унемож-

ливити забивання молотарки і з ме-

тою надійнішого технологічного руху 

маси в просторі молотарки, по всій 

внутрішній частині кожуха ротора 

встановлено спіральні пластини. Ком-

байн, який брав участь у тестуванні, 

був оснащений спеціальним підбара-

банням для обмолоту зернової куку-

рудзи.

Довжина ротора сучасних ком-

байнів становить 2800–3500 мм, а ді-

аметр сягає 610–800 мм, чим визна-

чаються довжина траєкторії руху 

технологічної маси і сумарна площа 

обмолоту та сепарації зерна. В ком-

байні S670і ми маємо відповідно 

3124 мм та 762 мм — і це один із кра-

щих та збалансованих показників. 

Тому завдяки значній інерції, неви-

сокій частоті обертання ротора, 

збільшеній сумарній площі процес 

обмолоту відбувається в м’якому ре-

жимі з високою інтенсивністю сепа-

                                                                                                                     www.agroperspectiva.com

Òåõí³÷í³ äàí³ çåðíîçáèðàëüíîãî êîìáàéíà John Deere S670i 

Ïîêàçíèê Çíà÷åííÿ

Ìàðêà êîìáàéíà John Deere S670i 

Êðà¿íà (ì³ñöå âèðîáíèöòâà) ÔÐÍ

Ð³ê âèãîòîâëåííÿ 2013

Ñèñòåìà îáìîëîòó Ðîòîðíà

Ä³àìåòð ðîòîðà, ìì 762

Äîâæèíà ìîëîòèëüíîãî áàðàáàíà, ìì 3124

Ñîëîìîñåïàðàòîð ãðóáîãî âîðîõó
Ðîòîðíà ñèñòåìà ñåïàðàö³¿ 

ãðóáîãî âîðîõó

Ñóìàðíà ïëîùà îáìîëîòó ³ ñåïàðàö³¿ çåðíà, ì2 3,00

Ïëîùà ðåø³ò ñèñòåìè î÷èùåííÿ çåðíà, ì2 5,35

Îá’ºì áóíêåðà äëÿ çåðíà, ì3 10,6

Ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü äâèãóíà, êÂò (ê.ñ.) 317 (431)
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рації, незначними пошкодженнями 

та втратами зерна.

Загалом ефективність (повноту) 

реалізації закладених у конструкцію 

комбайна потенціальних можливос-

тей продуктивності також забезпечує 

низка інших характеристик комбайна. 

Зокрема, об’єм бункера для зерна 

(м3), швидкість різання ножа жатки 

(цикл/х в.), інтенсивність вивантажен-

ня зерна із бункера (л/с), потужність 

двигуна (к. с.) і т. д. За цими показни-

ками S670і «не пасе задніх», але кін-

цеву відповідь на фактичні цифри 

продуктивності ми шукали безпосе-

редньо в полі під час тестувань ком-

байна на збиранні кукурудзи в ТОВ 

«Шалигинське» (Сумська область, 

Глухівський р-н), що входить до скла-

ду групи компаній «РОСТОК-ХОЛ-

ДИНГ».

Слід зазначити також, що комбайн 

S670i John Deere під час тестувань 

агрегатувався з 8-ми рядковою куку-

рудзяною жниваркою виробництва 

фірми «Geringhoff». Жниварка Rotо-

Disc завдяки вальцям різних діаме-

трів, що відділяють качани і забезпе-

чують чудове приймання рослин 

кукурудзи і за порівняно малої їхньої 

окружної швидкості, гарантує м’який і 

без втрат режим качановідділення. 

Розташовані під вальцями, що відді-

ляють качани, дискові ножі, оберта-

ються в напрямку, протилежному руху 

качана, подрібнюють стебла кукуру-

дзи і рівномірно розподіляють розрі-

зані в поперечному і поздовжньому 

напрямках залишки стебел вліво та 

вправо.

Характеристика
поля
Вибране для проведення тесту-

вань поле групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 

відповідало всім найвибагливішим 

критеріям: рівномірне розміщення 

по площі та оптимальна густота рос-

лин — 85 тис. шт./га; однотипні масо-

во-розмірні характеристики стебел 

кукурудзи і качанів; урожайність — 

до 164 ц/га та однозначно характери-

зували високу культуру землеробства 

в господарстві, що дозволяло надіяти-

ся на можливість отримати достовір-

ну інформацію про потенційні можли-

вості зернозбирального комбайна 

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà æíèâàðêè äëÿ çáèðàííÿ êóêóðóäçè íà çåðíî

Ïîêàçíèê Çíà÷åííÿ

Ô³ðìà-âèðîáíèê æàòêè Geringhoff

Ìàðêà æàòêè Geringhoff Rotî-Disc

Àãðåãàòóâàííÿ æàòêè: ìàðêà êîìáàéíà S670i John Deere

Êðà¿íà-ì³ñöå âèãîòîâëåííÿ ÔÐÍ

Ð³ê âèãîòîâëåííÿ 2013

×èñëî ðÿäê³â äëÿ çáèðàííÿ, øò. 8

Øèðèíà çàõâàòó, ì 5,6

Òèï æàòêè Ñòðóìêîâîãî òèïó

Øèðèíà ì³æðÿäü, ñì 70

Ïðèâîä æíèâàðêè Ìåõàí³÷íèé, äâîñòîðîíí³é

Ñèñòåìà ïîäð³áíþâàííÿ ³ ðîçêèäàííÿ ñòåáåëüíî¿ 
ìàñè ïî ïîëþ

ROTA DISC
(äâà ãîðèçîíòàëüí³ íîæ³-

ìîëîòêè íà âåðòèêàëüí³é îñ³)
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S670i John Deere на збирання зерно-

вої кукурудзи.

Під час тестувань досягнуто до-

мовленості, що оцінка комбайна про-

водитиметься з огляду на допустимий 

рівень втрат зерна за комбайном, 

який згідно з нормативними вимога-

ми не повинен перевищувати 2,0% 

(1,5% за молотаркою + 0,5% за жат-

кою).

Представники-інженери сервісної 

служби ТОВ «ЮПІТЕР 9 «АГРОСЕР-

ВІС» провели попередні заїзди і від-

повідно до рекомендацій фірми-ви-

робника встановили оптимальні 

технологічні налаштування режимів 

роботи вузлів та механізмів комбайна 

при збиранні 150 ц/га кукурудзи з ура-

хуванням значної вологості зерна ку-

курудзи 26–28%.

І етап —
ВТРАТИ ЗЕРНА
Під час тестувань комбайн рухався 

на спеціально підготовлених дослід-

них ділянках довжиною близько 100 м 

зі швидкістю 4, 6, 8 і більше 8 км/год. 

При досягненні комбайном встанов-

леної швидкості та стабільного про-

цесу обмолоту за загальноприйнятою 

методикою проводились: заміри фак-

тичної робочої швидкості; зважуван-

ня маси зерна з даного технологічно-

го проходу; визначення урожайності 

зерна на обліковій ділянці; встанов-

лення фактичної подачі технологічно-

го матеріалу в молотарку комбайна; 

оцінка якості отриманого бункерного 

зерна: відсотки вмісту зернової маси 

в бункерному воросі та дроблення 

зерна; величина питомих втрат зерна 

за жниваркою, за молотаркою і як 

сума цих показників втрати за ком-

байном у цілому.

На всіх робочих швидкостях сис-

тема очистки комбайна забезпечила 

низьку засміченість бункерного зер-

на, яка не перевищувала 2%, що до-

зволяє відправляти зерно з бункера 

безпосередньо на сушку та подаль-

ше зберігання. Обмолот зерна куку-

рудзи — енергоємний процес, але 

John Deere S670i виконує його без 

напруження. Якість зерна — відмін-

на, воно не дроблене. На швидкості 

до 10 км/год частка пошкодженого 

зерна не перевищувала допустимо-

го рівня 1,5%.

Одержані результати тестувань 

свідчать, що на всіх рівнях подачі 

вороху на обмолот при зростанні 

робочої швидкості від 3,5 до майже 

10 км/год сумарні втрати зерна 

за комбайном не перевищили обу-

мовленого допустимого рівня — 2%. 

При цьому необхідно зазначити про 

різний внесок «тандему» жатка–ком-

байн. Частка втрат за жаткою і ком-

байном зростає однаковими темпа-

ми і на швидкості 10 км/год в обох 

досягає рівня 1%, водночас згідно з 

нормативами допустимі втрати 

за молотаркою не перевищені 

(до 1,5%), що свідчить про достатній 

запас пропускної спроможності ком-

байну John Deere S670i та його мож-

ливостях працювати на робочих 

швидкостях більше 10 км/год, навіть 

за врожайності кукурудзи більше 

150 ц/га.

ІІ етап —
РОЗВАНТАЖЕННЯ
Важливим показником оцінки тех-

нічного рівня комбайна є затрати 

часу на вивантаження зерна з бунке-

ра, оскільки вони впродовж робочої 

зміни досягають 15% часу зміни і, 

природно, обумовлюють зменшення 

змінної продуктивності комбайна. 

Для оцінки системи вивантаження 

зерна було проведено спеціальний 

експеримент, що охопив дослідження 

та оцінку технологічної операції «ви-

вантаження зерна з бункера комбай-

на».

Вивантажувальні механізми ком-

байна John Deere S670i забезпечили 

рівномірний зерновий потік з доброю 

якістю зерна, причому досягали від-

мінного результату навіть працюючи 

в умовах підвищеної вологості зер-

на — час на повне вивантаження по-

над 10 м3 бункера не перевищував 

2 хв.

ІІІ етап —
ПРОДУКТИВНІСТЬ
І ВИТРАТИ ПАЛИВА
Продуктивність комбайна визна-

чено за результатами експлуатацій-

но-технологічної оцінки. Для прове-

дення даної оцінки комбайна було 

обрано ділянку довжиною близько 

400 м, що забезпечило роботу ком-

Õàðàêòåðèñòèêà ä³ëÿíêè — ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ òåñòóâàíü

Ïîêàçíèê
Çíà÷åííÿ

çã³äíî ç âèìîãàìè ôàêòè÷íî

Êóëüòóðà êóêóðóäçà êóêóðóäçà

Óðîæàéí³ñòü çåðíà, ö/ãà íå ìåíøå 120 134–164

Âèñîòà ðîñëèí, ñì íå á³ëüøå 350 269

Âèñîòà ðîçì³ùåííÿ íèæíüîãî êà÷àíà, ñì íå ìåíøå 50 108

Ðåëüºô òà óõèë ïîëÿ, ãðàä. íå á³ëüøå 3,0 ð³âíèé

Çàáóð’ÿíåí³ñòü ïîñ³â³â, % íå á³ëüøå 3,0 0,1

Ñï³ââ³äíîøåííÿ çåðíà ³ ñîëîìè 1 : 1,5–2,5 1 : 1,97

Òîâùèíà ñòåáëà íà ë³í³¿ çð³çóâàííÿ, ìì íå á³ëüøå 50 33

Ä³àìåòð êà÷àíà, ñì

íå ðåãëàìåíòóºòüñÿ

5,0

Äîâæèíà êà÷àíà, ñì                 21,8

Ìàñà çåðíà, 1000 øò. 429

Ìàñà çåðíà ç îäíîãî êà÷àíà, ã 286

Ïàðàìåòðè íàëàøòóâàíü êîìáàéíà S670i John Deere

Ïîêàçíèê Çíà÷åííÿ

×àñòîòà îáåðòàííÿ ðîòîðà-ñîëîìîñåïàðàòîðà, îá./õâ. 380

 Òåõíîëîã³÷í³ çàçîðè â ðîòîðí³é ÌÑÑ, ìì 36

×àñòîòà îáåðòàííÿ âåíòèëÿòîðà ñèñòåìè î÷èùåííÿ çåðíà, îá/õâ. 1100

Çàçîðè ì³æ æàëþçÿìè ðåø³ò ñèñòåìè î÷èùåííÿ çåðíà, ìì: 

âåðõíüîãî 18

íèæíüîãî 14
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байна близько 1 години основного 

часу та дозволило при цьому визна-

чити всі елементи затрат часу, що 

характерні для часу робочої зміни.

Перед проведенням оцінки па-

ливний бак комбайна було доза-

правлено дизельним паливом 

до контрольної мітки на заливній 

горловині паливного бака, а по за-

кінченні ІІІ етапу знову дозаправле-

но. Забір зерна від комбайна прово-

дився на умовах повної зупинки, як 

правило, при здійсненні ним одного 

технологічного «кругу» (робочий хід 

«туди-назад»).

Протягом тестування визначено 

експлуатаційні показники: робоча 

швидкість, намолот та врожайність 

зерна з даної ділянки, число виван-

тажень зерна з бункера комбайна, 

коефіцієнт робочих ходів, а також 

структура затрат часу зміни на вико-

нанні  технологічного процесу 

за елементами: час на основну робо-

ту, повороти, вивантаження зерна із 

бункера комбайна, очікування допо-

міжного транспорту для виванта-

ження зерна.

Комбайн S670i John Deere в агрега-

ті з жаткою Geringhoff Rotо-Disc забез-

печує продуктивність намолоту зерна 

кукурудзи на рівні 50 тонн за 1 годину 

основного часу за врожайності 135 ц/га. 

ßê³ñòü âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó êîìáàéíîì S670i John Deere çàëåæíî â³ä ðîáî÷î¿ øâèäêîñò³

Ñêëàä 
àãðåãàòó

Ïîêàçíèêè

Ðîáî÷à øâèäê³ñòü, 
êì/ãîä

Óðîæàéí³ñòü íà 
îáë³êîâ³é ä³ëÿíö³, 

ö/ãà

Âì³ñò çåðíîâî¿ ìàñè 
ó âîðîñ³, %

Äðîáëåííÿ çåðíà, %
Ñóìàðí³ âòðàòè çåðíà, 

%

S670i John 
Deere+ 

Geringhoff 
Rotî-Disc

3,7 161 99,08 0,39 0,20

6,9 156 99,17 0,42 0,57

7,3 136 98,72 0,73 1,17

9,6 139 98,64 1,26 1,99
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При цьому робоча швидкість станови-

ла 6,3 км/год, що гарантує рівень втрат 

по комбайну менше 1%. Отриманий ви-

сокий коефіцієнт робочих ходів — 

0,93 — дозволяє забезпечувати і висо-

ку технологічну продуктивність: при 

розвантаженні зернового бункера з 

повною зупинкою комбайна 38 тонн/год 

та за умови виконання цієї ж операції 

без зупинки комбайна на рівні 

45 тонн/год.

Слід зазначити, що тестування 

проводилося в складних погодних 

умовах, які обумовлені значною во-

логістю і в’язкістю ґрунту, — все це 

призвело до росту неефективних за-

трат потужності й палива на само-

пересування комбайна. Незважаючи 

на це, комбайн витратив для збиран-

ня кукурудзи на площі 3,9 га 86 лі-

трів, при цьому питомі витрати па-

лива на обмолот однієї тонни зерна 

склали 1,6 л.

Досконалі параметри моло-
тильно-сепарувальної системи 
комбайна S670i John Deere і по-
зитивні результати тестувань, 
за умови правильних налашту-
вань та вибору оптимальної ро-
бочої швидкості, дозволяють 
стверджувати, що високі показ-
ники продуктивності, якості ро-
боти і паливної ефективності мо-
жуть бути забезпечені на полях з 
урожайністю зерна кукурудзи 
від 50 до 200 ц/га.  

В. Погорілий — заступник директора, 

В. Громадська — старший науковий співробітник УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Íàïðàöþâàííÿ ³ âèòðàòè ïàëèâà (çàâàíòàæåííÿ äâèãóíà íà ð³âí³ 95–100%)

Ïîêàçíèê Çíà÷åííÿ

Ç³áðàíà ïëîùà, ãà 3,9

Íàìîëîò çåðíà, òîíí 52,68

×àñ ðîáîòè, ãîä (ñåê) 1,1 (3960)

Âèòðàòè ïàëèâà, ë 86

Ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü (çåðíî), êã/ñ 13,3

Ïèòîì³ âèòðàòè ïàëèâà

ë/òîííà 1,6

ë/ãà 22,0

ë/ãîä 78,1

Ïîêàçíèêè ñèñòåìè âèâàíòàæåííÿ çåðíà 

Ìàðêà 
êîìáàéíà

Çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà

Ì³ñòê³ñòü áóíêåðà,  
òîíí

×àñ îñíîâíî¿ 
ðîáîòè, ãîä

Çàô³êñîâàíèé ÷àñ 
íà âèâàíòàæåííÿ 

çåðíà, õâ.

Ïðîäóêòèâí³ñòü 
ñèñòåìè 

âèâàíòàæåííÿ 
çåðíà, 

êã/ñ (ë/ñ)

×àñ íà ïîâíå 
âèâàíòàæåííÿ çåðíà, 

õâ.

S670i John 
Deere

10,6 (7,74) 0,100 1,48 69,3 (86,6) 1,86

Ðåæèì ðîáîòè ³ ðåçóëüòàòè åêñïëóàòàö³éíî-òåõíîëîã³÷íî¿ îö³íêè êîìáàéíà 

Ïàðàìåòðè Ïðîäóêòèâí³ñòü
 òåõíîëîã³÷íà

Ïðîäóêòèâí³ñòü 
çà ãîäèíó 
îñíîâíî¿ 
ðîáîòè
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òü
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ò/
ãà

âèâàíòàæåííÿ 
³ç çóïèíêîþ

âèâàíòàæåííÿ 
íà õîäó

ãà/ãîä ò/ãîä
ãà/
ãîä

ò/ãîä ãà/ãîä ò/ãîä

434 5,6 16 3,9 6,3 52,7 8 13,5 2,8 38,2 3,3 44,6 3,5 47,9 0,93


