РОСЛИННИЦТВО

New Holland FR 450
на Дні поля «Агротерра»
24 травня 2017 року на базі приватної агрофірми
«Білий Стік», що на Львівщині (с. Волиця Сокальського району), відбувся День поля компанії «Агротерра» – офіційного дилера таких всесвітньо відомих
виробників сільськогосподарської техніки, як New
Holland, Lemken, Rauch, Pronar, Maschio Gaspardo,
Weidemann та ін.
Серед широкого ряду представленої техніки можна
було побачити цікаві новинки: трактор New Holland
Т 7.315, прес-підбирач New Holland RB 180, посівний
комплекс Lemken ZirkonSolitair 9/500 KHD та центральну фігуру всього заходу – кормозбиральний комбайн New Holland FR 450, що є першим в Україні.
Програма заходу традиційно розпочалась із привітального слова керівників господарства «Білий Стік»
і компанії «Агротерра», що плідно співпрацюють уже
тривалий час, за який ділові відносини переросли у
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дружні стосунки. Потім представники компаній-учасниць Дня поля розповіли численним гостям про новинки
та продемонстрували деякі з них в роботі безпосередньо
на полі, де була представлена техніка, яку можна було
не тільки побачити, а й протестувати.
Керівник господарства Олег Антонович Іванчин,
який, до речі, став першим в Україні власником кормо
збирального комбайна New Holland FR 450, розповів,
чим було зумовлене рішення про придбання нової одиниці техніки й чому було обрано саме New Holland. «Ми
в господарстві маємо 1200 голів великої рогатої худоби, в тому числі 500 корів, продуктивність яких на рівні 6000 літрів/рік мене не влаштовує. Я ставлю перед
собою планку вийти на продуктивність 8000 літрів/рік.
Поки що ми користувалися комбайнами «Дон 680»,
але вони не в змозі дати такий якісний силос, який нам
потрібен для досягнення запланованої продуктивності.
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Технічні характеристики New Holland FR 450:
Двигун
Конфігурація двигуна та кількість циліндрів
Робочий об'єм (см3)
Система впорскування палива
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8700
CommonRail
Tier 4

Ном. потужність двигуна при 2100 об/хв –
ISO TR14396 – ECE R120 [кВт/к. с.]

300/409

Макс. потужність двигуна при 1700–2000 об/хв –
ISO TR14396 – ECE R120 [кВт/к. с.]

330/449

Коефіцієнт запасу крутного моменту
(в діапазоні 2100–1500 об/хв) (%)

Вальці в них не настільки досконалі, щоб переробляти
зерно кукурудзи. Справа в тому, що силос ми заготовляємо не в молочній стиглості, а в перехід від молочної до
воскової та від воскової до повної стиглості, тому якщо
вальці не «давлять» зерно, воно проходить транзитом
через тварину і левова частка вкладених значних коштів
у якість врожаю йде, можна сказати, у відходи. Тож було
вирішено придбати більш продуктивний комбайн європейського рівня, що зміг би вирішити нашу проблему.
Було розглянуто чимало фірм-виробників, але так вже
склалося, що з «Агротеррою» ми співпрацюємо тривалий час, раніше придбали зернозбиральний комбайн,
трактор та причіп, і нарікань на роботу не виникало,
адже в компанії насамперед дорожать клієнтом. Та й директор «Агротерри» Костянтин Хоменко давно є нашим
хорошим другом. Тож хоча кормозбиральних комбайнів
New Holland в Україні ще не було, ми ризикнули і стали
першими, кому його поставили. З Бельгії прибув представник New Holland і впродовж 3-х днів проводив навчання для наших механізаторів. На сьогодні ми вже заготували приблизно 500 тонн сінажу цим комбайном. Я
повністю задоволений його роботою на сінажній масі, а
в перспективі – робота на масі кукурудзи», – розповів
керівник господарства.

рядний, 6

Екологічний стандарт обмеження викидів
двигуна

Крутний момент при 2100 об/хв –
ISO 14396 – ECE R120 (Нм)

Керівник господарства «Білий стік»,
Іванчин Олег Антонович

FPT Cursor 9

Відображення показань витрат палива
на моніторі IntelliView™ IV
Місткість паливного бака (л)

1497
30
встановлено
1040

Система подачі скошеної маси

привід HydroLoc™

Регулювання довжини різання

безступінчасте

Кількість подавальних вальців (шт.)

4

Ширина приймального отвору (мм)

860

Швидкість різання (2x12 ножів) (різів/хв)
Діапазон регулювання довжини різання
(2x12 ножів) (мм)
Система Variflow™

13600
4–22
встановлено

Трансмісія

гідростатична

Коробка передач

4-ступінчаста

Максимальна транспортна швидкість
при 1400 об/хв (км/год)
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Режим підтримання встановленої висоти зрізу

встановлено

Гідравлічний реверс жатки PowerReverse™

встановлено

Єдине швидкорознімне гідравлічне з'єднання

встановлено

Автоматичне регулювання швидкості жатки
залежно від швидкості руху

встановлено

Вага

12550

Після презентації та польової демонстрації техніки
Олег Іванчина провів для гостей екскурсію, ознайомивши із потужностями свого господарства.
Ми, зі свого боку, бажаємо агрофірмі «Білий Стік»
досягти запланованих надоїв – 8000 літрів за допомогою кормозбирального комбайна New Holland FR 450, а
«Агротеррі» – подальшого розвитку й виправдовування
очікувань клієнтів.
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