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КОМБАЙНИ КОРМОЗБИРАЛЬНІ ПРИЧІПНІ

КПИ-Ф-2,4А; КРП-Ф-2 «РОСЬ-2»

 Призначені для скошування і 
підбирання валків пров'ялених 
сіяних і природних трав, скошування 
кукурудзи та інших силосних культур 
висотою 1,5 м з одночасним 
подрібненням і завантажуванням у 
транспортні засоби.

 На комбайни «Рось-2» 
встановлюються ножі на роторі.

 Комбайн КПИ-2,4 
складається з причіпного 
подрібнювача та змінних робочих 
органів: підбирача, жатки для трав, 
жатки для силосних культур 
суцільного зрізу, двопасової жатки 
для кукурудзи рядкового посіву.

 Технічна характеристика  КПИ-Ф-2,4А    КПИ-Ф-2 «РОСЬ-2»

 Продуктивність, т/год.           30,6                           20-45

 Довжина різання, мм              6-90                           6-90

 Агрегатується з тракторами 

 Класу                                         1,4                              1,4
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КОСАРКИ КРС-2; КН-2,1; КРР-1,8; 
КН-1,8; КНШ-1,8

 Призначені для скошування високоврожайних природних і сіяних 
трав на підвищених швидкостях з укладанням маси у валок.

 Роторні косарки відрізняються від інших конструкцією ножів 
ротора (арочної форми) та активним розподільником.

 Технічні характеристики

Продуктивність, га/год. 2-3 2,85 0,9-1,7 0,8-2,0 0,8-2,0

Робоча ширина захвату, м 2,0 2,1 1,8 1,8 1,8

Агрегатується з тракторами класу 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
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КОСАРКА   КС-2,1

 Косарка КС-2,1 Агрегатується з тракторами 

тягового класу 0,6, начіпна, продуктивність 

до 2 га/год., ширина захвату 2,1 м, робоча 

швидкість до 12 км/год .

../../../../../Program%20Files/Microsoft%20Office/Templates/Навчально-методичний%20посібник%20ДОН/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../../Program%20Files/Microsoft%20Office/Templates/Навчально-методичний%20посібник%20ДОН/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../../Program%20Files/Microsoft%20Office/Templates/Навчально-методичний%20посібник%20ДОН/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../../Program%20Files/Microsoft%20Office/Templates/Навчально-методичний%20посібник%20ДОН/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../boss/Мои%20документы/Машини%20для%20зрошення/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../boss/Мои%20документы/Машини%20для%20зрошення/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../../Program%20Files/Microsoft%20Office/Templates/Навчально-методичний%20посібник%20ДОН/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../../Program%20Files/Microsoft%20Office/Templates/Навчально-методичний%20посібник%20ДОН/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../../Program%20Files/Microsoft%20Office/Templates/Навчально-методичний%20посібник%20ДОН/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt
../../../../../Program%20Files/Microsoft%20Office/Templates/Навчально-методичний%20посібник%20ДОН/ОПЦІЇ%20УПРАВЛІННЯ.ppt


Причіпна косарка-плющилка КПП-4,2

 Призначена для скошування трав з одночасним плющенням і укладання їх 
на стерню у валок.. Косарка може бути використана для скошування трав 
без плющення із збором маси у валок.

 Машина обладнана безпальцевим різальним апаратом.

 Технічні данні: ширина захвату – 4,2 м; ширина валка – 1,2-1,5 м.

 Машина агрегатується з тракторами тягового класу 1,4.
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РОТАЦІЙНА КОСАРКА-ПОДРІБНЮВАЧ 

“ПОЛІССЯ-1500”

 Призначена для 
скошування трав і 
кукурудзи висотою до 
1,2 м з подрібненням і 
навантаженням в 
транспортні засоби.

 Ширина захвату – 1.4 
м; довжина різки – до 
200мм; пропускна 
здатність – 5 кг/с.

 Агрегатується з 
тракторами класу1,4
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