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Визначення продуктивності та 

 рівномірності розрівнювання 
 

Робоча ширина захвату, м 3,44 

Кількість нижніх пальців, шт. 14 

Кількість бокових пальців, шт. 4 

Відстань між поздовжніми осями пальців, мм 261 

Габаритні розміри, мм 

     довжина 

     ширина 

     висота 

 

1228 

3524 

1295 

Маса конструкційна, кг 650 
 

Вила силосні ВС-3,5 - знаряддя для розрівнювання кормових культур і 

створення рівномірного шару кормової маси перед трамбуванням під час заготівлі 

силосу в бетонованих траншеях та курганах. Вила навішують на фронтальні 

навантажувачі, трактори з передньою або задньою навіскою тягового класу не    

менше 3,0 тс. 

До складу вил входять: вертикальна зварена з квадратних труб конструкція, 

навісний пристрій, нижні та бокові пальці. 

Навісну систему вил виготовляють за індивідуальним замовленням споживача в 

залежності від конструкції навісної системи енергетичного засобу. 
 

Центр випробувань техніки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

Атестат № 2Н344 від 29 вересня 2014 року 

смт Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл. 

тел..: 098-990-70-25 e-mail: korm_lab@ukr.net 



 

Вила силосні ВС-3,5  ***Фокус-тест № 01- 68 – 2017*** 

«Визначення продуктивності та рівномірності розрівнювання» 
 

Умови випробувань: 
     Випробування вил силосних ВС-3,5 проводили в умовах агрегатування з фронтальним 

навантажувачем JCB 434S на розрівнюванні силосованої маси кукурудзи у фазі молочно-

воскової стиглості зерна перед трамбуванням в силосній бетонованій траншеї. Вологість 

маси становила 70,1 %, середній розмір часток – 7,5 мм, вміст часток довжиною не більше 

30 мм – 97 %. Умови випробувань були оптимальними для даного технологічного процесу. 

 

Результати випробувань 
       Для якісного трамбування рослинної маси під час заготівлі силосу оптимальна 

товщина шару маси не повинна перевищувати 20 см.  

 

Показник 

Продуктивність, 

т/год 

Товщина шару 

розрівняної маси, см 

Рівномір-

ність роз-

рівнюва-

ння, % 

Питомі 

витрати 

пального, 

л/т основного 

часу 

змінного 

часу 

після 1 

проходу 

після 3 

проходу 

після 3 

проходу 

Значення 

показника 

 

140 

 

123 

 

15,5 

 

10,3 

 

95,4 

 

0,23 
 

 

  
 

         Висота купи вивантаженої маси (180 см)              Висота шару розрівняної маси 

 

Коментарі за результатами випробувань  
   Для розрівнювання висипаної на купу з транспортного засобу рослинної маси              

(10 – 18 т) достатньо три проходи вил силосних ВС-3,5 навішених на фронтальний 

навантажувач JCB 434S. Першим проходом розрівнюють основну частину рослинної маси 

за шириною захвату вил. Двома наступними проходами розрівнюють масу, яка знаходиться 

з обох сторін за межами ширини захвату. За рахунок значної ширини захвату і раціональної 

кількості проходів досягається велика продуктивність під час виконання технологічного 

процесу. Розрівнювання відбувається внаслідок рівномірного просипання подрібненої 

рослинної маси крізь нижні пальці вил під час її переміщення в процесі руху агрегату, що 

забезпечує високу рівномірність розрівнювання і невеликі питомі витрати пального.  

 
Випробування провели співробітники УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого: Постельга С.С., 

Філоненко Л.М., Кириченко Л.І., Погоріла З.П. 

 


