
 

 
------- Протокол № 01-64-2017 ------- 

-- Функціональні випробування -- 
 (фокус тест) 

 
 

Продуктивність комбайна за різних логістичних схем 

використання 

 
 

Комбайн зернозбиральний самохідний New Holland CR 9.80  

Виробництва СNH Belgium N.V., Бельгія 

Дилер ТОВ  «ТЕХНОТОРГ» (40009, м. Суми, 

вул. Чернігівська, 7. Тел: (0542(-65-18-00). 
 

Система обмолоту Двороторна 

Діаметр ротора, мм 559 

Довжина ротора, мм 2638 

Кількість роторів, шт 2 

Сумарна площа обмолоту та сепарації зерна, м2 3,06 

Система очищення зерна Вітрорешітна  

Площа решіт системи очищення зерна,  м2 6,5 

Потужність двигуна, к.с.(кВт) 390 (530) 

Місткість бункера, л 12500 
 

Комбайн зернозбиральний самохідний New Holland CR 9.80 призначений для 

збирання зернових, зернобобових, круп'яних культур, насінників трав, сої прямим і 

роздільним комбайнуванням та для збирання соняшнику і кукурудзи на зерно за 

умови використання додаткових адаптерів. 

Комбайн складається з шасі, похилої камери, двороторної системи обмолоту 

зерна, кабіни, бункера, двигуна, гідравлічної системи, електроустаткування, 

контрольно-вимірювальної системи та подрібнювача соломи. 
 

Центр випробувань техніки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

Атестат № 2Н344 від 29 вересня 2014 року 

смт Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл. 

 

тел..: 095 300 33 41 e-mail: alexeylisak@ukr.net 
 

 



 

Комбайн зернозбиральний самохідний New Holland CR 9.80 *** Фокус-тест № 01-64-2017 *** 

«Продуктивність комбайна за різних логістичних схем використання» 
 

Умови випробувань 
 

Комбайн зернозбиральний New Holland CR 9.80 випробовувався в агрегаті з 

жаткою New Holland при збиранні кукурудзи на зерно. Технологічний процес 

вивантаження зерна відбувався з бункера комбайна в бункер-перевантажувач 

виробництва фірми - J. & M. Manufacturing Co Inc., який агрегатувався з трактором 

John Deere 8335 R. Випробування проводились в ТОВ «Шалигинське» село 

Сварикове., Глухівського району., Сумської області. Вологість зерна кукурудзи 

знаходилась в межах (23 - 26 %). Середня  урожайності кукурудзи (140 ц/га).  
 

Результати випробувань 
 

Баланс часу роботи комбайна з очікуванням транспорту для вивантаження  
 

Марка 

комбайна 
Структура часу 

Час основної 

роботи 

Час на 

повороти 

Час на 

вивантаження 

Час очікування 

транспорту 

Продуктивність 

технологічна 

год % год % год % год % га/год т\год 
(140ц/га) 

New 

Holland 

CR 9.80 

1,73 34 0,31 6 0,61 11 2,50 49 3,1 44,0 

 

Прогноз балансу часу роботи комбайна за умови безперебійної роботи, 

однакового часу на поворот та розвантаженням на ходу з урахуванням фактичної 

продуктивності вигрузного шнека (вигрузка не впливає на робочу швидкість) 
 

Марка комбайна 

Структура часу 

Час основної 

роботи 
Час на повороти 

Розрахункова 

технологічна 

продуктивність 

год % год % га\год 
т\год 

(140ц/га) 

New Holland CR 

9.80 
1,73 87,4 0,25 12,6 4,1 58,0 

 

 

Коментарі за результатами випробувань  
 

Зернозбиральний комбайн New Holland CR 9.80 агрегаті з жаткою New Holland 

при збиранні кукурудзи на зерно працював зі швидкістю 8,5 км/год. Комбайн був 

налаштований на оптимальну продуктивність обмолоту (втрати не перевищували 

регламентовані в НД 2,0%), але робота зупинялася через неузгодженість 

транспортної ланки, (очікування транспорту в структурі робочого часу становило 

49 %). Продуктивність комбайна при очікуванні транспорту та вивантаженням на 

краю поля становить 3,1 га/год. Запас потужності двигуна комбайна, дозволяє 

проводити вивантаження зерна з бункера на ходу, тому проведено прогноз балансу 

часу і розрахункову продуктивність комбайна. Порівняно з розвантаженням на 

краю поля продуктивність комбайна зростає на  24 %  від 3,1 га/год до 4,1 га /год. 
 

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


