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Дата проведення випробувань:  «03» травня 2018 року 

 

Мета проведення: визначення якості виконання технологічного процесу і 

профілю смуги обробітку по ширині захвату агрегату. 
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Якість виконання технологічного процесу 
 

 
 

Плуг обертовий MULTI-LEADER-8 

 

Виробник: фірма «Kuhn», Франція. 

 

Ширина захвату, м 2,8-4,0 

Кількість корпусів, шт 8 

Глибина обробітку, мм до 35 

Відстань між корпусами ,см 102 

Маса машини, кг 5000 

 

    Плуги обертові MULTI-LEADER-8 призначені для оранки різних ґрунтів 

під зернові та технічні культури, не засмічених камінням, плитняком та іншими 

перешкодами. 

Плуги обертові MULTI-LEADER-8 можуть використовуватись в усіх 

грунтово-кліматичних зонах України на оранці ґрунтів всіх типів. 
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Плуг обертовий MULTI-LEADER-8 напівнавісний. Він  складається з 

наступних основних частин: рами, навісного пристрою, опорного колеса, лівих та 

правих корпусів, гідросистеми і опорної стійки. 

 

 

 

 Умови випробувань 
 

 Випробування плуга обертового MULTI-LEADER-8 в агрегаті з трактором 

NEW HOLLANDT 8.410 проводилися на необробленому дослідному полі філії 

після збирання пшениці озимої в минулому році, з твердістю ґрунту в прошарку 

(0-40) см. – (3,3-3,8) МПа та вологістю ґрунту в прошарку (0-40) см. – (8,0-11,2) 

%. 

 

Результати випробувань 

 

Показники якості виконання технологічного процесу 

 
Швидкість руху, км/год 10,0 

Ширина захвату, м 3,6 

Глибина обробітку по ширині захвату:  

- середня, см 28,8 

- середньоквадратичне відхилення, ± см 2,29 

- коефіцієнт варіації, % 7,94 

Глибина обробітку по ходу:  

- середня, см 28,7 

- середньоквадратичне відхилення, ± см 1,67 

- коефіцієнт варіації, % 5,82 

Кришення розпушеного шару ґрунту, %, розмір 

фракцій мм: 

 

до 50 65,2 

більше 50 34,8 

Гребнистість поверхні поля, см 5,5 
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Загальний вигляд профілю дна обробленої полоси після проходу агрегату 
 

 
 

 

Глибина обробітку по ширині, см: 
30   24   28   30   29   28   32   29   32   31   30   28   29   29   28   24.   

 

Глибина обробітку по ходу, см: 
27   30   30   28   28   29   28   31   30   25   28   30  28  26  27  29  29  30  26 28  

31  30  30  30.  
 

 
 
 

Коментарії за результатами випробувань 
 

Випробування плуга обертового MULTI-LEADER-8 проводились в 

агрегаті з трактором NEW HOLLAND  T 8.410 при встановленій глибині 

обробітку 30,0 см. на швидкості  10,0 км/год. 

Глибина обробітку при оптимальної швидкості (10,0 км/год.) по ширині 

захвату коливалась від 24,0 до 32,0 см, середня глибина обробітку склала 28,8 см, 

глибина обробітку по ходу руху від 25,0 до 31,0 см., середня глибина – 28,7 см.  

Плуг обертовий MULTI-LEADER-8  на даному режимі роботи забезпечив 

достатнє кришення шару грунту. Висота гребенів не перевищувала 5,5 см.  
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Випробування провели: 

 

 

Заступник директора А.О. Мігальов 

 

Завідувач лабораторії 

 

І.С. Легкодух 

Завідувач лабораторії 

 

В.М. Малярчук 

Науковий співробітник  С.І. Демидов 

Провідний агроном М. В. Стародубцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


