
 

 

 
------ Протокол № 01-24-2016 ------ 

-- Функціональні випробування -- 
 (фокус тест) 

 

           Трактор FENDT 936 Vario 
Офіційний дилер FENDT ТОВ «Агро будівельний альянс «АСТРА» 

Україна, Київська обл., Васильківський р-н, смт Чабани 

Тел. : (044) 545-56-00, 545-56-06 

www.astra-group.com.ua 

 

Продуктивність та витрати палива 

Потужність двигуна, к. с. (ECE R 120) 360 

Передні колеса 650 / 65 R34 

Задні колеса 710 / 75 R42 

Передній баласт, кг 2500 

Задній баласт, кг 2000 

 

На тракторі встановлено 6-циліндровий двигун Deutz з робочим об’ємом 7,8 л,        

з чотирма клапанами на циліндр і акумуляторною системою впорскування, 

турбокомпресор з приводом перепускної заслінки. Забірник повітря для двигуна 

розміщено під капотом без потреби встановлення забірного патрубка на стійку кабіни. 

Узгоджені двигун і коробка передач утворюють єдиний блок з високомоментною 

трансмісією та безступеневим перемиканням передач, що дозволяє виконувати 

автоматичне регулювання вихідної потужності відповідно до граничного 

навантаження забезпечуючи високу ефективність. 

Підвіска переднього мосту здатна самостійно вирівнюватися з ходом 100 мм, що 

дозволяє оминати нерівності поверхні та нести збільшене корисне навантаження.  

 Змінне передавальне число рульового механізму, що адаптується до швидкості 

руху дозволяє менше часу витрачати на розворот них полосах. 

 
Центр випробувань техніки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

Атестат № 2Н344 від 29 вересня 2014 року 

смт Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл. 

тел.: 050-229-39-12 e-mail: tenzo-test@ua.fm 

http://www.astra-group.com.ua/
mailto:tenzo-test@ua.fm


 

 

Трактор FENDT 936 Vario ***Фокус-тест № 01-24-2016*** 

«Продуктивність та витрати палива» 

 

Умови та режими випробувань  
Трактор агрегатувався з восьмикорпусним плугом LEMKEN Diamant 11 оснащеним корпусами 

Dura Maxx та передплужниками.  

Фон випробувань – злущена стерня рапсу, маса рослинних решток на поверхні поля 6,3 т на 1 

гектар, щільність ґрунту 1,1-1,35 г/см3, вологість 17 %.  

Робота виконувалася на двох розмежованих ділянках площею 0,9 га прямокутної форми, на 

першій ділянці плуг налаштовувався на глибину 30 см, на другій – 35 см, з умовою нерівномірності 

± 2см на обох ділянках. Встановлювалося обмеження швидкості до 10 км/год. Продуктивність 

визначалася на кожній з ділянок з та без врахування розворотів та переїздів (основна та технологічна 

продуктивність). Загальна витрата палива встановлювалася по результатам роботи на двох ділянках.  

Результати випробувань                                           Коментарі за результатами 

випробувань 

Характеристика Значення 

Оберти двигуна, об/хв. 1540 1750 

Ширина захвату плуга, м 3,59 3,52 

Структура часу, сек: 

- робочий хід / відхилення 

- поворот / відхилення 

 

134,5 / 2,7 

47,9 / 5,3 

 

136,8 / 2,5 

38,9 / 2,7 

Робоча швидкість, км/год 8,4 8,3 
Продуктивність, га/год: 

- основної роботи; 

- технологічного часу. 

 

3,13 

2,39 

 

3,03 

2,43 

Сумарна витрата палива, л 34,16 

Витрата палива,  л/га 18,4 

Витрата палива  
на оброблену масу ґрунту з 

урахуванням відхилень по 

глибині обробітку та щільності 

ґрунту по горизонтах, мл/т 

5 

 

 
Якість виконання оранки 

 
Випробування провели співробітники ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого: В.  Погорілий,  

В. Погоріла, 

О. Гапоненко, 

І. Пивовар 

Скоординована робота двигуна і 

коробки передач створює необхідну 

вихідну потужність для роботи 

агрегату зі швидкістю більше           

8 км/год з режимом роботи двигуна 

на  обертах 1540 – 1750 об/хв. та з 

постійним крутним моментом в зоні 

оптимальної питомої витрати 

палива.  

За коефіцієнтом затрат робочого 

часу на виконання робочих ходів 

0,75, агрегат досягає продуктивності  

2,4 – 2,5 га/год, що відповідно в 

денному наробітку складатиме 20 га 

з резервом часу на випадок роботи в 

умовах стислих агротехнічних 

строків. 

В рамках проведеного 

експерименту сумарна витрата 

палива на обробіток залікових 

ділянок визначає погектарне 

споживання палива на рівні           

18,4 л/га. 

За питомими витратами палива  

на оброблену масу ґрунту з 

урахуванням відхилень по глибині 

та щільності ґрунту по горизонтах  

можна проводити орієнтовні 

розрахунки ефективності роботи 

агрегату для різноглибинного 

обробітку чи підвищення 

продуктивності.  до після 


