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ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА 

ЖСМ-PRO «Мрія» NEW 
   ДЛЯ ШВИДКІСНОГО БЕЗРЯДКОВОГО ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА 

 
 

Жниварка ЖСМ-PRO це модернізований гібрид відомих європейських жниварок        

Claas «Sunspeed» та «Zaffrani», адаптований під умови землеробства країн СНД.  
 

Серія жниварок «PROFI» розроблена як гідна альтернатива дорогим європейським  

аналогам і не тільки поєднує в собі конструктивні переваги світових лідерів, але й, при  

меншій вартості, перевершує їх в окремих технічних характеристиках. 
 

Базова комплектація: 

 Планетарний редуктор «Schumacher» Pro-Drive 85MVv виробництва Німеччини 

 Оригінальний ріжучий апарат «Schumacher» виробництва Німеччини 

 Двошвидкісна система активного відведення стебла та бур’яну 

 Широкі посилені регульовані дільники 

 Посилені карданні передачі індексу Т5 
 

  Під замовлення: 

 Комплектація L – довгі дільники для збирання високорослого соняшнику 

 Фарбування в колір комбайну  
 

Оригінальна конструкція жниварки забезпечує: 

 Можливість збирання полеглого соняшнику 

 «Чисте» збирання сухого зерна на самих бур'янистих полях 

 Зріз кошика соняшнику без стеблової маси 

 Збільшення продуктивності на 20% 

 Технологічні втрати зерна менше 2% 

 Високу надійність і довговічність рами та привідних вузлів 

 Скорочення експлуатаційних витрат на жниварку та комбайн в цілому 

 Можливість використання однієї жниварки на різних моделях комбайнів 
 

Фарбуються європейськими емалями корпорації «Helios Group» 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 

Покращений техпроцес збирання 

 Технічні характеристики нової жниварки реально, а не «на папері», дозволяють  

збирати на швидкості до 12 км/год, що істотно збільшує продуктивність, скорочує час 

збирання та дозволяє економити пальне до 15% 
 

 Спеціально розроблена оригінальна конструкція рами та дільників, з вражаючим  

запасом міцності, дозволяє збирати до 90% полеглого соняшнику 
 

 Застосування системи активного відведення стебла та бур’яну забезпечує збір сухого 

та чистого зерна, адже в процесі вимолочування зерно не змішується з вологою 

та смітною масою 
 

 Мотовило з посиленою конструкцією цапф і активними подаючими пальцями  

максимально ефективно прочищає ріжучий апарат та русла між дільниками від зеленої  

маси та поплутаних стебел 
 

 Збільшена базова швидкість обертів мотовила 
 

 Конструкція кріплень системи відбійників повністю виключають втрати та забезпечують 

можливість збирання соняшнику будь-яких сортів і врожайності 
 

 Спеціальна пастка виключає можливість захоплення, вимолочування та викиду зерна і 

кошиків соняшнику мотовилом назад на дільники 
   

 Застосування оригінального німецького ріжучого апарату «Schumacher» забезпечує ідеа-

льний зріз та зниження навантаження на ріжучий апарат жниварки та комбайн в цілому 
 

 Наявність відбійника під верхньою несучою трубою дозволяє утримувати скошену масу в 

зоні шнека та вітрового щита, виключаючи викид її на мотовило, внаслідок чого  

наявні в жниварці кошики вимолочуються значно менше 
 

Двошвидкісна система активного відведення стебла 
 

      Переваги застосування 
 

 З комбайну вивантажується чисте та сухе зерно, так як в процесі обмолоту виключається 

його змішування з вологою та смітною стебловою масою 
 

 Амброзія, бур'ян і стеблова маса активно відводиться від ріжучого апарату жниварки 
 

 Забезпечується зріз і подача до шнека виключно кошиків соняшнику 
 

 Підвищується продуктивність завдяки зниженню зустрічного опору  
 

 Заощаджується паливо і значно знижуються витрати на обслуговування та сервіс, так як  

підбарабання комбайну не забивається зайвою стебловою та смітною масою, а ріжучий  

апарат працює в щадному режимі 
 

Особливості конструктиву       

 Дві швидкості та регулювання протяжного валу по виносу дозволяють вибирати  

найбільш ефективний режим роботи в залежності від стану поля та умов збирання 

 Завдяки оригінальній конструкції виключається намотування рослинної маси 
 

 Збірна конструкція гребінки та валу забезпечують комфортне обслуговування 
 

Збільшена надійність та довговічність 
 

 Збільшена жорсткість рами на вигин та кручення за рахунок збільшення профілей  

несучих труб та оригінальної системи жорсткостей 
 

 Збільшено термін служби карданних передач завдяки зменшенню кутів зламування  

шарнірів та застосування проміжних карданів на жниварках шириною захвату 7,7 та 9,2м 
 

 Конструкція лонжеронів горизонтального каркаса забезпечує щільне прилягання їх до 

днища жниварки та постійний проміжок між шнеком і днищем жниварки по всій довжині 



 

 Споживчі властивості 
 

 Конструкція дозволяє, за бажанням Споживача, встановлювати, як довгі дільники при  

збиранні великоплідних високорослих (від 2-х метрів) сортів соняшнику, так і стандартні 

при збиранні низькорослих кондитерських сортів та гібридів 
 

 Нова конструкція боковин і регульованих дільників дозволяє плавно входити в масу та, 

при необхідності, регулювати ширину русла під товщину стебла соняшнику 
 

 Регульоване викидне вікно для підвищення пропускної здатності 
 

 Можливе регулювання кута атаки (нахилу дільників) без демонтажу з комбайну 
 

 Спрощено процес агрегатування жниварки з комбайном із землі 
 

 Конструкція кінематики приводу жниварки та перехідної рамки дозволяє  

використовувати її з комбайном іншої фірми з мінімальною доукомплектацією  

 Відбійник має можливість переміщатися вперед-назад і вгору-вниз для регулювання  

проміжку між мотовилом і відбійником 
 

 Конструкція кронштейнів кріплення шнека та мотовила на боковинах жниварки дозволяє 

швидко і точно відрегулювати їх положення у вертикальній та горизонтальній площинах 

під будь-яку врожайність соняшнику та розмір його кошиків 
 

 Нова конструкція кріплення дільників дозволяє обслуговувати ріжучий апарат жниварки 

одному механізатору 
 

Технічні характеристики: 
 

Характеристики Значення 

Ширина захвату, м 6,2/7,7/9,2 

Робоча швидкість до, км/г 12 

Продуктивність Забезпечує продуктивність комбайну 

Тип привіду ножа (МПН) Планетарний редуктор Pro-Drive 85MVv «Schumacher» 

Тип ріжучого апарату Пальцевий «Schumacher» 

Кількість ходів ножа/хв 940 

Висота зрізу установча, мм від 250 до 800 

Довжина дільників, мм 1400/1800 

Ширина дільників, мм 232-260 

Ширина русла, мм 260…232 

Маса без рамки та кардану, кг   1893/2370/2708 

Агрегатування З зернозбиральними комбайнами 

Заводська гарантія, місяців 12 

Строк служби не менш, років 8 
 

З питань консультації та придбання продукції звертайтесь до відділу маркетингу: 
 

 (050) 601-28-77, (099) 765-73-04   (097) 321-18-54, (097) 295-37-60 
 

         www.alfa-kb.com.ua                    e-mail: alfa-sale@ukr.net 
 

 

МИ РОБИМО ВАШ БІЗНЕС ЕФЕКТИВНІШИМ! 
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