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КОМБАЙН КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНИЙ 
САМОХІДНИЙ КСКУ-6АС

«ХЕРСОНЕЦЬ-200»
 Призначений для збирання продовольчої, 

фуражної та насіннєвої кукурудзи. Виконує за 
один прохід збирання врожаю з очищенням 
качанів від обгорток, з подрібненням та 
збиранням листостеблової маси.

 Забезпечує збирання качанів у стадії 
молочно-воскової стиглості без очищення з 
подрібненням та збиранням листостеблової 
маси.

 Комбайн обладнано системою 
сигналізації, яка дає змогу комбайнеру з кабіни 
контролювати хід технологічного процесу.

 При комплектуванні кормовою жаткою 
ЖК-3,7 комбайн виконує технологічні операції:

 збирання на зелений корм трав'яних культур;

 збирання на силос і зелений корм кукурудзи;

 обкосів та прокосів полів перед збиранням.

Технічна характеристика
Потужність двигуна, к.с. …………208
Продуктивність, т/год. …………….12-40
Ширина захвату, м ………………..4,2
Ширина міжрядь, см ………………70
Кількість рядків, шт. ………………..6
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КОМБАЙНИ КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНІ 
ПРИЧІПНІ ККП-2С; ККП-3 «Херсонець-9»

 Призначені для збирання стиглої 
кукурудзи, в тому числі насіннєвої. 
Очищують та збирають качани кукурудзи у 
візок, зрізують частково подрібнюють та 
розкидають стебла по полю.

 Виконують такі технологічні операції:

 збирання кукурудзи з очищенням качанів від 
обгорток, подрібнення і збирання 
листостеблової маси;

 збирання кукурудзи молочно-воскової 
стиглості без очищення качанів від обгорток 
з подрібненням і збиранням листостеблової 
маси.

 Комбайн обладнано системою 
сигналізації, яка дає змогу комбайнеру з 
кабіни контролювати хід технологічного 
процесу.

Технічна характеристика ККП-2С ККП-3

Агрегатуються з тракторами класу 1,4 3

Продуктивність, т/год До 0,7 До 1

Ширина захвату, м 1,4 2,1

Кількість рядків, шт 2 3
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КОМБАЙНИ КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНІ 
ПРИЧІПНІ ККП-2С; ККП-3 «Херсонець-9»

 Технологічна  схема:
 1 – причіп комбайна; 2 – мис; 3 – протягувальні вальця; 4 – відривна пластина; 

5 – подавальний ланцюг; 6 – шнек качанів; 7 – транспортер неочищених 
качанів; 8 – труба подрібнювача; 9 – стебловловлювач; 10 – очисник качанів;  11 
– транспортер очищених качанів; 12 – тракторний причіп; 13 – шнек обгорток; 
14 – подрібнювач; 15 – приймальний бітер; 16 – шнек листостеблової маси; 17 –
різальний апарат; 18 – вальці очисника качанів; 19 – лопатевий бітер 20 –
вентилятор; 21 – притискний пристрій; 22 – транспортер обгорток
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Основні складові частини комбайна 

 Стеблоподавальний механізм (а) і схема автомата водіння (б):

 1, 4, 6, 7, 9 і20 – зірочки; 2 – гвинт; 3 – піднімальні ланцюги; 5 – привідний ланцюг; 8 –
направляюча; 10 – корпус качано-відривного апарата; 11, 12 і 17 – важелі; 13 – пружина; 14 –
притискна планка; 15 – натяжний пристрій; 16 – сектор; 18 – боковина; 19 – стійка; 21 –
подавальний ланцюг; 22 – вал; 23 – мис; 24 – копір; 25 – тяги; 26 – гідророзподільник; 27 –
золотник; 28 – гідроциліндр; 29 – вісь; 30  - сниця
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Основні складові частини комбайна

 Блок вальців:

 а – загальний вид; б – схема 
робочого процесу качано-відривних 
вальців; в – активні вальці; г –
бітерні; 1 – штифт; 2 – цапфа; 3 –
сорочка; 4 – підшипник; 6, 8 і 10 –
шайби; 7 – шестерня; 9 – корпус; 11 –
кільце; 12 і 13 – ведучий і ведений  
вальці
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Основні складові частини комбайна

 Качано-очисний апарат:

 1 – транспортер;              2 
– решітка;                       3 
– настил;                        4 
– рама;                            5 
– важіль;                        6 
– кронштейн;                 7 
– тяга;                             8 
– пружина;                     9 
– гумовий валець;       10 
– металевий валець; 11 і 
12 – лопаті;             13, 14 
і 15 – шестерні;    16 і 17 -
зірочки
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ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
КУКУРУДЗИ КМД-6; ППК-4

 Призначені для збирання стиглої 
кукурудзи, в тому числі насіннєвої. 
Очищують та збирають качани кукурудзи у 
візок, зрізують частково подрібнюють та 
розкидають стебла по полю.

 Виконують такі технологічні операції:

 збирання кукурудзи з очищенням качанів від 
обгорток, подрібнення і збирання 
листостеблової маси;

 збирання кукурудзи молочно-воскової 
стиглості без очищення качанів від обгорток 
з подрібненням і збиранням листостеблової 
маси.

 Агрегатуються з зернозбиральними 
комбайнами «Славутич», «Дон-1500», СК-5 
«Нива».

Технічна характеристика КМД-6 ППК-4

Маса, кг 4385 2900

Продуктивність, т/год 20 14

Ширина захвату, м 4,2 2,8

Кількість рядків, шт 6 4
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