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В. По горілий, 
УкрНДІПВТ ім. Л. По горіло го

Р
озвитоксучаснихтехнологій
вирощуваннясільськогоспо
дарськихкультуртастворення
натеренахУкраїнивеликих

суб’єктівгосподарюваннястимулює
розробкуновихзразківвисокопродук
тивноїтанадійноїсільськогосподарсь
коїтехніки.Длязабезпеченняпотреб
машиннотракторнихпарківтакихгос
подарствнеобхідніпотужнітрактори.
НацьомутлівУкраїнізріспопитна
тракторипотужністюпонад300к.с.

Протеінформаціявиробниківта
дилерівпроїхнютехнікуносить
здебільшогорекламнийхарактеріне
даєзмогивідрізнититехнічнийрівень
однієїмашинивідіншоїтазнайтипра

вильнерішеннящодотого,якийтрак
торнайповнішевідповідаєвимогам
господарника.Допомогтисільгоспви
робникамглибшеознайомитисяізфак
тичнимихарактеристикамисільського
сподарськихзнарядьпокликанетесту
ванняостанніхнезалежними
організаціямивумовахреальної
експлуатації.

Саметакимчиномповелосебе
керівництвоГрупикомпаній«Росток
Холдинг»,організувавшитестування
тракторівпідчаспроведенняглибокої
весняноїоранки.Длярозробкипро
грамитавизначенняоціночнихпоказ
никівбулозапрошеноспеціалістів
Українськогонауководослідного
інститутупрогнозуваннятавипробу
ваннятехнікиітехнологійдля
сільськогосподарськоговиробництва
іменіЛ.Погорілого.

Трактор
Забезпечуючиконкурентоспро

можністьсвоєїпродукції,компаніяClaas
постійноїївдосконалює,створюючи
новімоделітанавітьцілітипорозмірні
рядисвоєїтехніки.Новиймодельний
рядтракторівAxionсерії900,моделі

Axion920,Axion930,Axion940,Axion
950перекриваютьзначнийдіапазон
потужності—від315до405к.с.

Axionсерії900—цесільськогос
подарськітракторикласичногоком
понуванняізміцноюоригінальною
литоюнапіврамою,елементомякоїє
самонесучийкартердвигуна,що
забезпечуєкомпактністьконструкції.

Завдякицьомузбільшуєтьсякут
поворотуколісдлямаксимальної
маневреностітаполегшуєтьсядоступ
домоторноговідсікупідчасйого
обслуговування.

Нанапіврамівстановленоадапто
ванийдляроботивУкраїнідизельний
6циліндровийдвигунFPT(FiatPower
Train)ізробочимоб’ємом8,7л.Двигун
обладнано4клапаннимгазорозподіль
ниммеханізмом,турбонаддувом,сис
темоюпроміжногоохолодженняпові
трятапередовоювисокоефективною
системоюупорскуванняпального
CommonRail.

Чотиридіапазоннабезступінчаста
коробкапередачCmaticдаєзмогуефек
тивновиконуватипольовіроботина
швидкостідо15км/годтатранспорт
ні—до50км/год.Заднянавіснасисте
матракторамаєвантажопідйомність
11тіобладнуєтьсяприєднувальними
елементамикатегорій3та4.Керувати
навісноюсистемоюможнаякзкабіни,
такіздопомогоюкнопок,установле
нихнакрилахзадніхколіс.Гідросисте
мазабезпечуєсиловетапозиційне

автоматичнерегулюваннянавісноїсис
теми,щодаєзмогумаксимальноефек
тивновикористовуватизнаряддяза
високоїякостіроботи,атакожмає
функціїгасінняколиваньпідчаспереїз
дів,регулюванняшвидкостіпіднімання
таопусканнязнарядь.

Переднянавіснасистемаванта
жопідйомністюдо6,5ткомпактно
вмонтованаунапіврамутрактора.До
тогожточкиприєднаннямаксимально
наближенідопередньогомостатракто
ра,щомінімізуєвпливсільгоспмашини
накурсовустійкістьтрактора.

Завершуючикороткийекспресопис
конструкціїтрактора,неможнаневід
мітитийогокабінутависокийрівеньїї
ергономічності.Приладиконтролю
розміщенінарульовійколонцітана
моніторахправоручвідоператора(що
єдужезручноюзоноюдляогляду),а
органикеруваннясистемамитрактора,
завиняткомпедалей,—праворучвід
сидінняоператора.Більшістьізних
доситькомпактновмонтованіуправий
підлокітник,завдякичомукерування
тракторомнепотребуєзайвихрухів.
Круговезаскленнякабінизабезпечує
вільнуоглядовістьдляконтролюза
роботоюзнарядьпідчасроботи,агре
гатуваннятатранспортування.

Можливотакожоснастититрактор
додатковимиопціямитавстановити
іншенеобхіднеобладнанняназамов
леннякористувачів(доречі,йнатесту

ваннябулонаданотракторубазовій—
вражаючій!—комплектації,табл. 1).

Умовитестування
Тестуваннятракторапроводилив

агрегатііз8корпуснимплугомVogel&
NootHercules1000наоранцігрунту.

Ділянка,обранадляоцінювання
роботитрактора,зарельєфомбуларів
ною,алезастаномгрунтутанаявністю
наповерхніполязначноїкількостірос
линнихрешток(табл. 2)убагатьох

НовийClaasAxion940:
тестнаоранці

Тип Колісний, 
повнопривідний

Тип остова Напіврамний

Габаритні розміри: 
довжина/висота, мм 5590/3452

База, мм 3150

Маса без баласту, кг 14 080

Баласти, кг 1500+2×467

Двигун:  

  тип, марка Дизельний, FPT-9

  робочий об’єм, см3 8710

  потужність (ECE R 
24), кВт (к. с.) 250 (340)

Коробка передач, тип Безступінчаста, Смаtіс

Швидкість руху,  
км/год 0,05-43

Навісні системи (тип, 
вантажопідйомність):  

  задня Кат. ІІІ/ІV, 11 250 кг

  передня Кат. ІІІ, 6500 кг

ВВП (частота 
обертання, об/хв):  

  задній
1000 стандарт (540 
ЕКО/1000 та 1000 
ЕКО/1000, опція)

  передній 1000

Шини:
  передні колеса
  задні колеса

620/75 R30 – одинарні
710/75 R42 – здвоєні

Таблиця 1. Технічна характеристика та 
комплектація трактора Axion 940

Таблиця 2. Характеристика умов тестування

Грунтово-виробнича 
характеристика 

ділянки
Показник

Тип грунту і визначення 
за механічним складом

Темно-сірий 
опідзолений 

крупнопилуватий 
середньосуглинковий

Рельєф Рівний

Мікрорельєф Вирівняний

Щільність грунту, г/см3 1,30

Вологість грунту, % 21,1

Попередник Кукурудза

Попередній обробіток Без обробітку

Засміченість 
пожнивними рештками, 
кг/м2

1,12

Середній розмір 
часток, мм 237

Таблиця 3. Відповідність налаштувань агрегату встановленим вимогам за глибиною оранки

Глибина обробітку, см Ширина захвату, м

задана фактична відхилення (±) задана фактична відхилення (±)

35± 2
27± 2

35,4
30,1

0
+1,1 3,2±0,32 3,6 +0,08

Ринок сучасних тракторів, які представлені в Україні 
різними виробниками та дилерами, досить насичений, 
що дає широкі можливості для вибору кращого 
варіанта, але нерідко ставить у складне становище 
сільгоспвиробників під час вирішення питання 
придбання нової техніки.

Заднянавіснасистематрактораванта
жопідйомністю11тобладнуєтьсяприєднуваль
нимиелементамикатегорій3та4

Переднянавіснасистемавантажопідйомністюдо
6,5ткомпактновмонтованаунапіврамутрактора

Кабінатрактора:
просторубільшніждостатньо

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого провів 
польові тестування трактора Axion 940 
виробництва компанії CLAAS (ФРН) на 
глибокій весняній оранці. Тестування 
проводили на території Сумського клас-
теру групи «Росток-Холдинг» в агрегаті із 
плугом Vogel & Noot Hercules 1000 за 
складних умов.
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присутніхнатестуванніпороджувала
сумнівищодоможливостіагрегатуякіс
новиконатитехнологічнийпроцес
абопровестиоранкуназадану
максимальнуглибину.

Тестуваннятракторапроводилиу
двохваріантахналаштувань:оранка
грунтунаглибину
27та35см.

Процестестуваннявключав
оцінюванняпродуктивності,якості
виконаннятехнологічногопроце
сутапаливноїекономічності
трактора.

   За умо ва ми те с ту ван ня 
трак тор в аг ре гаті із плу гом 
по ви нен якісно ви ко ну ва ти 
тех но логічний про цес згідно 
з аг ро технічни ми ви мо га ми 
та за да ни ми па ра ме т ра ми, 
за без пе чу ю чи:
  оранкугрунтунавстанов
ленуглибинубезроз’ємних
борозентазвальнихгре
бенів;
  стабільнуроботузаглиби
ноюташириноюзахвату
(допустимівідхиленняне
маютьперевищувати:відвста
новленоїглибини—2см,
ширинизахвату—10%від
розрахункової);
  поверхняоранки—вирівняна
(середнявисотагребенів
неперевищує3–5см);

  оптимальнуробочушвидкістьдля
цьогоагрегату(плугрозрахований
длявиконанняоранкинашвидкостідо
10км/год).

Процестестування
Упроцесітестуванняорний

агрегатвиконуваввісім
проходівнапершійділянці
ізглибиноюоранки35см,

потімйогопереналагоджу
валинаглибинуоранки27

см,івінпереїжджавдодругої
ділянки.Дляпроведенняперена

лаштуванняплугадвигунтрактора
глушилизадлязабезпеченняточного
замірупальногонавиконаннятехно

логічногопроцесубездодатко
вихвитратнахолостуроботу
двигуна.

Післявиконаннявосьми
проходівтракторанадругій
ділянційогозупиняли,глуши
лидвигунізамірюваливитра

типальногометодомдоливаннята
потімпорівнювалиціпоказникиза

часвиконаннядвохетапів
тестування.

Підчасроботиагрегатунаобох
етапахтестуваньзамірювали
такожчас,затраченийнавико

нанняроботи,тафактичновиорану
площуметодомпрямогозаміру,а
такожзадопомогоюGPS,оцінювали
якістьвиконаннятехнологічногопро
цесутазаданихпараметрівроботи.

Уперебігутестуванняоцінювали
такожроботусервісноїкоманди
українськогодилеракомпаніїТОВ
«Агротехсоюз»щодоякостіналагод
женняагрегатунавідповідністьвимо
гамтестуваннядлязабезпеченнярегла

ментованоївиробникомпродуктивності
агрегатунаглибиніоранки35та27см,
якостівиконаннятехнологічногопроце
сутапаливноїекономічностітрактора.

Результатитестувань
Результатипопередньогооцінюван

нязасвідчили,щоналаштуванняагре
гатунаширинузахватутанаглибину
обробіткугрунту35смбуловиконано
надостатньомурівнівідповіднодо
умовтестування,азаналагодженняна
глибину27смагрегатвиконуваворан
кунадещобільшу,ніжвимагалось,
глибинуобробітку—30,1см(табл. 
3).Уцілому,слідвідмітити,оранку
проводилиуранньовеснянийперіод—
заумовважкогоперезволоженого
грунтуіпідвищеноїкількостіпожнив
нихрештокзначнихрозмірівна
поверхніполя,—алетракторAxion
940зіздвоєнимишинаминазаднійосі
стабільнозабезпечувавнормативні
тяговіхарактеристики.Тожсумніви
скептиківщодоможливостівикористо
вуватипотужнітракторизатакихумов
наоранціповністюрозвіялись.

Зашвидкіснимипоказникамитрактор
забезпечивроботуагрегатувобохрежи
махізрегламентованоюдляплугашвид
кістю—8,0та8,6км/год,показавши
високупродуктивністьзагодинуоснов
ногочасу—3,02га/годзаглибиниоранки
35,4та3,30га/год—заглибини30,1см
(табл. 4).Завдякивисокійманевреності
тракторатакожотриманонезначнезни
женнятехнологічноїпродуктивності
орногоагрегатущодозазначенихвище
двохваріантівглибиниобробітку—від
повідно,2,57та2,70га/год.

Заякіснимипоказникамивобох
варіантахналаштуваньорногоагрегату

наглибинуобробіткуотриманодосить
високітаприйнятнідлятакихумов
тестуваньпоказникиякостівиконання
технологічногопроцесу(табл. 5).Як
підтвердженняможнавідмітитиякість
кришенняперезволоженоготавкрито
горослиннимирештками(такожволо
гими)шаругрунту:кількістьгрудочок
оптимальногорозмірустановила
близько70%.Іцепритому,щооранку
проводилиплугом,якийбулообладна
носуцільноюнапівгвинтовоюполицею,
анеспеціальноюдляоранкивтаких
умовах—пластинчастою.Стабільні
тяговіхарактеристикитарівномірна
робочашвидкістьтрактораівцьому
разігарантуваливисокуякістьроботи.

Звичайно,засьогоднішніхенерге
тичнихпроблемкінцевим(інтеграль
ним)показникомефективностітого
чиіншоготрактораєзначеннявитра
типального.Слідвідмітити,щосаме
наоранцінайдоцільнішепроводити
оцінюванняпаливноїекономічності
трактора,оскількийогозавантаження
наційопераціїсягає100%ібільше.
Тому,відповідно,якщотракторефек
тивнийзаповноготяговогонаванта
ження,тоівусіхіншихвипадкахвін
будекращимзаконкурентів.

Результативиміріввитратпально
го(табл. 6)тапроведенірозрахунки
далипідставустверджувати,щовекс
тремальнихумовахважкогоперезво
ложеногогрунтутракторAxion940
виявивсебедоситьекономним,вико
риставши66,5лпальногозпогектар
ноювитратою19,5л.Іцезаглибини
обробіткупонад30см!Туткоментарі
непотрібні—коженаграрійсамможе
зробитивідповіднівисновки.

Спеціальнийрозрахунок
Дляповнішогорозумінняефектив

ностівикористаннятрактораAxion940
булопроведенотеоретичнірозрахунки
йоготяговиххарактеристик(виходячи
іздеякихприпущеньтазвикористан
нямотриманихупольовихумовахпід
частестуваньданих).

Напрактицірозрахункивитратпаль
ноготаспоживаноїпотужностіпрово
дятьзапоказникамивиконаноїроботи—
обробленоїплощі,івтакомуразіпитан
няглибинирозглядаєтьсялишеякобме
жуючийфакторвпливу.Водночассаме
глибинаобробіткуєнайвагомішимчин
ником,особливопідчасоранки,який
впливаєнарівеньвитратпального.Тому
длявизначенняїхньогорівнятаспожи
ваноїпотужностібулопроведенорозра
хункиненаодиницюплощі(га),ана
одиницюоб’ємугрунту,розпушеногоу
процесіоранки.Підчасобрахуваннями
виходилизтого,щовідношенняоброб
леногооб’ємугрунтудошвидкостіробо
чогоходудляорногоагрегатувиражають
характерзмінишвидкостітракторавід
змінинавантаженнянаньогозалежно

відрізнихглибинобробіткугрунту.
Якщоприйнятиумову,щотрактор

рухавсязаповногозавантаженнядвигу
назмаксимальнимККД,можливочаст
ковопідмінитипоняттяобробленого
об’ємугрунтутяговимзусиллямнакрю
кутрактора,щодастьзмогухарактери
зуватиефективністьроботитракторівяк
затяговимихарактеристиками(табл. 7).

Яксвідчатьрезультатирозрахунків,
заданіконструктивнотехнічніпарамет
ритракторадализмогусервісній
командіправильновибратиоптимальні
робочірежимиагрегатузарізнихрів
нівнавантаження(зокрема,зарізної
глибиниоранки).Вобохваріантахтес
туванняспоживанапотужністьпрак
тичнооднакова,асереднізначення
питомихвитратпальногонаодиниці
потужності—нарівні145г/к.с./год
(дляпорівняння:удвигунахЯМЗцей
показникможесягати200ібільше
г/к.с./год),щосвідчитьпродоско
налістьізбалансованістьусіхмеха
нізмівтавузлівтрактораАxion940. 

Параметри оцінювання Показник
Ширина захвату, м 3,6

Глибина обробітку:  

       задана, см 35 27

       фактична середня, см 35,4 30,1

       середньоквадратичне 
відхилення, ± см 3,3 1,6

       коефіцієнт варіації, % 9,3 5,3

Кришіння грунту, вміст грудок 
0-50 мм, % 67,8

Гребенистість поверхні поля, см 2,0

Таблиця 5. Характеристика якості роботи 
агрегату

Таблиця 6. Показники паливної економічності

Оброблена 
площа, га

Об’єм 
обробленого

грунту, м3

Витрата пального 
на проведення 

досліду, л

Питома 
витрата

пального, л/га

Питома витрата
пального, л/1000 м3 

грунту

3,33 10908,4 66,5 19,5 6,1

Таблиця 7. Розрахунки енергетичної 
ефективності трактора

Оціночні 
параметри

Модель 
трактора
Аxion 940

Глибина оранки, см 35,4 30,1

Об’єм розпушеного 
грунту, м3 5911,8 4996,6

Швидкість руху, км/год 8 8,6

Час роботи, год 0,65 0,6

Споживана потужність, 
кВт/к. с.

268,3/ 
365.0

267,7/ 
364.2

Приведена витрата 
пального, г/к. с./год 145,74 146,07

Середня питома витрата 
пального, г/к. с./год 146

Таблиця 4. Експлуатаційно-технологічні показники роботи агрегату

Задані

Глибина обробітку, см 35 27
Довжина гону, м 575

Кількість проходів, шт. 8 8

Швидкість, км/год До 10

Фактичні

Площа, га 1,67 1,66

Робоча швидкість, км/год 8,0 8,6

Глибина обробітку, см 35,4 30,1

Час, затрачений на виконання роботи, 
год 0,65 0,60

Час основної роботи, год 0,55 0,50

Час на повороти, год 0,10 0,10

Продуктивність технологічна, га/год 2,57 2,70

Продуктивність за 
годину основної роботи За площею, га/год 3,02 3,30

   Тест-драйв трак то ра Claas Axion 
940 на по лях ТОВ «Ша лигінське» 
гру пи ком паній «Рос ток-Хол динг» 
до поміг до стовірно виз на чи ти йо го 
по тенційні мож ли вості.
    В аг ре гаті із 8-кор пу сним плу гом, 
об лад на ним напівгвин то вою по ли-
цею, трак тор Axion 940 га ран то ва но 
за без пе чує ро бо чу швидкість не 
мен ше ніж 8 км/год за гли би ни оран-

ки по над 30 см, про дук тив ності за го ди ну 
ос нов но го ча су ро бо ти не мен ше ніж  
3 га/год та ви со кої якості ви ко нан ня тех но-
логічно го про це су.
   В ек с т ре маль них умо вах те с ту ван ня на 
важ ко му пе ре зво ло же но му грунті трак тор 
про явив се бе до сить еко ном ним: за без пе-
чив не знач ну по гек тар ну ви т ра ту паль но-
го на рівні 19,5 л/га за пи то мих ви т рат 
паль но го на оди ниці по туж ності на рівні 
145 г/к. с./год. 
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