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-- Функціональні випробування --
(фокус-тест)

ЦВТ  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Управління рослинними рештками
(підрізання, подрібнення, загортання)

Лущильник  дисковий 
New VELOCE PSP 7 m

Виробник – MASCHIO GASPARDO ITALIA
Постачальник - ТОВ «Macкio-Гаспардо Україна»
вул. Академіка Заболотного, 150 А, оф. 81, м. Київ, 03680

E-mail: info@maschino.com.ua 

Лущильник  призначений  для  суцільного  мілкого  обробітку  ґрунту  з  одночасним
подрібненням і загортанням наявних на його поверхні стебел та рослинних решток.

Технічні  параметри: робоча ширина захвату – 7,0 м; діаметр дисків – 510 мм; крок між
дисками  –  25  см;  відстань  між  рядами  дисків  –  80  см;  діаметр  фронтального  ножового
подрібнювача  –  380  мм;  кількість  ножів  барабанної  секції  –  6  шт.;  розмір  ножа  секції  –
120х100 см. 

Особливості  конструкції:  наявність  фронтального  ротаційного  ножового  подрібнювача  з
функціями введення в дію та виведення; компонування транспортних коліс близько центру маси
агрегату  з  метою протидії  шкідливим амплітудам  переміщень,  стабілізації  глибини  ходу  та
довантаження дисків; використання кута повороту дисків 17º та нахилу 7º надає їм агресивного
ефекту підрізання, зсуву та змішування ґрунту і рослинних решток.

Дослідницьке, 2018 рік
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Фокус-тест ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
 № 01-18   -2018

Умови випробувань: Агрофон – поле після  збирання соняшнику.  Маса  рослинних решток:  загальна  -  1070 г/м2,  з  них
стоячих стебел – 940 г/м2. Поле типове, частково сухе. Вологість та твердість ґрунту в шарах 0-15 см відповідно складають – 11,2-
8,2 %; 0,46-1,89 МПа.

Режими роботи:  Агрегатування – трактор CASE IH 290 MAGNUM потужністю 290 к.с., обладнаний шинами стандартної
ширини; робота в один слід (без ножа – Варіант 1, з ножем – Варіант 2), одна глибина, три швидкості;   
робота в два сліди (без ножа – Варіант 3, з ножем – Варіант 4),                             
одна глибина, одна швидкість.

Оцінка якості роботи проводилась через показники
підрізання, подрібнення та загортання рослинних решток.

                                                    
                                             
                                            

Коментарі за результатами випробувань: 
1. Лущильник дуже добре реагує на зміну швидкості та комплектацію. При цьому фактична глибина обробітку ґрунту на

всіх режимах складає 8,3-9,2 см при середньоквадратичному відхиленні ± 0,8…1,0 см, що  за рекомендованих значень до ± 1,0 см є
відмінним показником.

2.  Починаючи  зі  швидкості  9  км/год,  показники  підрізання,  подрібнення  та  загортання  досягають  доброї  оцінки,  де
створюється зона якісної роботи (відмічено жовтим фоном). З ростом швидкості до 12 км/год якість набуває відмінних значень та
зберігає тенденцію до покращення при подальшому підвищенні швидкості. 

3.  При роботі в один слід на швидкостях 8-12 км/год показники якості,  за умови застосування ножового подрібнювача,
зростають на 3…7 % ,  порівняно з роботою одними дисками.

4. При роботі в два сліди, за умови введення ножа, показники якості зростають на 10…17 %, сягаючи відмінного рівня,
близького до 100 відсотків.

Таким чином, лущильник забезпечує якісне управління рослинними рештками за показниками їх підрізання, подрібнення та
загортання  і  може  бути  ефективно  використаний  у  варіантах  його  комплектації  як  одними  дисками,  так  і  з  ножовим
подрібнювачем, при цьому використання додаткової опції – ножового подрібнювача забезпечує суттєве в 1,2 рази покращення та
дозволяє отримати за швидкостей, менших на 2-3 км/год, таку ж якість, як при роботі з дисками, що вимагає трактора меншої
потужності.
_________________________________________________________________________________________________________

   Місце проведення експерименту: с. Ульянівка Миропільського р-ну Сумської обл.
Атестат акредитації ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого № 2Н344 від 29 вересня 2014 р.

Випробування провели: Л.П. Шустік, О.О. Лисак, Н.П. Нілова, С.В. Степченко, В.І. Супрун
моб.тел.+38050461-16-57, E-mail: shustik@ukr.net

Загортання рослинних решток при роботі в один слід

Якість роботи лущильника залежно від режимів

Вид поля до обробітку та обробленого лущильником 
в комплектації дисками та ріжучим ножем

Вид поля
до обробітку

Варіант 2 
один слід – з 
ножем

Варіант 4 – 
два  сліди з  
ножем

Варіант 1 – 
без ножа

Варіант 2 – 
з ножем
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