
 

 



 

 

Rostselmash е модерна компания с богата история и стремеж към качество, 

развитие и подобрение. 

• През Юли 1929г. в Ростов на Дон са произведените първите машини сеносъбирач, тракторен плуг и 

агрегат за сеитба 

• Само година по-късно е създадено ново направление в завода – машини за прибиране на реколта и 

през юни 1930г. е произведен първия Руски комбайн „Колхоз 

• През 1969г. компанията произвежда милинионния си комбайн 

• През 1973 г. предприятието извършва преход към производството на по-нов модел комбайни "Niva 

 

• След 2000-та година започва периода на нови инвестиции и разработки за компанията. 

• Днес производството на завода е „затворен кръг“. Ростселмаш притежава собствена леярна, цехове 

за прецизно  металообработване, заваряне и боядисване, монтажни линии за сглобяване на 

машини. 

• На всички етапи от производството на земеделска техника от конструкторските разработки до 

сервизното обслужване се внедряват най-нови технологии, позволяващи в кратки срокове да се 

пускат на пазара нови модели машини и адаптери. 

• Към момента в компанията работят над 11 000 служителя, а машините на Ростселмаш се използват 

в над 56 страни по целия свят. 

 

 

 

 

 



 

 

ЗЪРНОКОМБАЙН RSM 161 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Хедер    5. Почистваща система 

2. Наклонена камера   6. Двигател 

3. Вършачен апарат   7. Бункер 

4. Сламотръси    8. Сламонадробител 

 

1. ХЕДЕРИ  

 

 

 

 

 

 

Хедери за пшеница 7м. и 9м.   Хедери за слънчоглед и царевица 8 или 12 редови. 

 

 

 

 

 

Приспособления за рапица.                       Хедер подбирач (PICK UP Header). 



 

 

 

 

• Система за рязане SCH 

• Скорост на рязане: 1180 ход/мин 

• Ход на ножа: 85мм 

• Бърза връзка за закачане 

• Копиране на терена – хидравлично 

• Голям целошнек 

• Палци по цялата дължина на целошнека 

• Хидравлично задвижване на мотовилото 

• Синхронизация на скоростта на комбайна с оборотите на мотовилото 

• Регулиране ъгъла на атака на ножовата греда  

• Повдигачи за полегнал посев 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. НАКЛОНЕНА КАМЕРА 

• Лесно закачане с горно подвеждане 

• Широчина – 1650мм 

• Система за копиране на терена – електро-  хидравлична  

• Ъгъл на странично отклонение ±4° 

• Ъгъл на вертикално отклонение ±9° 

• Лесна механична регулировка на ъгъла на атака 

• Висока товароподемност - 4500кг 

• Реверсиране на хода посредством хидромотор 

• Височина на срязване при хидравлично копиране: от     

60мм до 260мм  

• Три редов верижен транспортьор разположен около 

собствена рама и притискащ и разстила масата към 

долната дъска 

• Максимална височина на повдигане на адаптера: 1,3м 

• Настройка чрез система ADVISER 3 

• Динамично управление по време на работа 

• Мигновенна реакция при неравности 

• Хедера позволява високо-скоростна жътва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ВЪРШАЧЕН АПАРАТ – TETRA PROCESSOR 

Технически параметри 

Ширина на тунела 1650 мм 

Диаметър 1-ви барабан 800 мм 

Ъгъл на обхвата на контрата 124° 

Диаметър 2-ри барабан 750 мм 

Ъгъл на обхвата на контрата 140° 

Площ на вършеене и сепарация 3,3 м2 

Количество клавиши на сламотръсите 6 

Площ на сламотръсите 6,1 м2 
    

Процес с пет етапа: 

1. Ускоряване и насочване на масата 

2. Вършеене 

3. Сепарация и смяна на посоката на масата 

4. Контролирана сепарация  

5. Сепарация и смяна на посоката на масата 

 - Скорост на масата до 40м/с 

 

 

 

 

Ускорителният барабан – намира се на края на 

наклонената камера. Той има няколко основни функции: 

• Насочва масата, за да навлезе под правелен ъгъл спрямо 

бойните шини на вършачния апарат. 

• Ускорява масата така, че тя да постъпва със скорост 

приблизително равна на скоростта на бойните шини. По 

този начин имаме много висока производителност и 

нямаме нужда от ниски обороти на вършачния барабан 

при жътва на слънчоглед.  

• Разстила и разпределя масата по цялата широчина на 

вършачния апарат. 



 

 

  

 

 

• Вършачен барабан 

• 10 бойни шини 

• 10 инерционни шини 

• Регулиране на оборотите от кабината 

• Изключително голям инерционен момент, който предотвратява задръстване при работа с променлива 

маса 

• Липса на натоварване на двигателя при променлива маса. Изключителна горивна икономичност! 

• Широк диапазон на обороти на вентилатора - 300-920 об/мин, постигнати с вариаторни шайби 

• Уникална кинематика за задвижване на барабаните, чрез кръстосване на ширината на машината 

• Сепариращ барабан 

• 12 реда с общо 96 сепариращи шини 

• Голям диаметър – 750мм 

• Регулиране на оборотите от кабината 

 

СИСТЕМАТА НА ВЪРШЕЕНЕ И СЕПАРАЦИЯ ПРИ RSM 161 Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КУЛТУРИ!  



 

 

УНИКАЛНА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КОНТРИТЕ НА 

ВЪРШАЧНИЯ И СЕПАРИРАЩИЯ БАРАБАН. 

 

RSM161 Е ЕДИНСТВЕНИЯТ КОМБАЙН В СВЕТА, ПРИ КОЙТО 

МОЖЕ ДА СЕ РЕГУЛИРА ХЛАБИНАТА МЕЖДУ БАРАБАН И 

КОНТРА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА!  

Системата работи като вместо стъпкови електромотори да 

задвижват механизма за регулировка, това става с 

хидравлични цилиндри. По този начин системата има 

достатъчно голямо сила да преодолее усилието, което 

създава масата намираща се между барабана и контрата.  

• Възможност за регулиране на двете контри поотделно 

• Единственно ROSTSELMASH има система против 

задръстване – JAM CONTROL – натискането на педала до 

седалката на водача освобождава механично контрите от 

хидравличните цилиндри и те падат в долно максимално 

отворено положение. 

• Различни контри за различни култури  

• Възможност за монтаж на гладки шини в началото на 

контрата за осилести култури 

 

 

4. СЛАМОТРЪСИ 

• 6 клавишни сламотръси 

• Гофрирана стъпколовидна форма на клавишите за 

максимална сепарация  и добро транспортиране на масата 

• 6 каскадни клавиши с високи каскади 

• Разделителни шини между клавишите в тяхното начало, 

за по-добро разпределение на масата при наклонени терени. 

 



 

 

5. ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Регулиране от кабината чрез стъпкови ел. мотори на 

всички сита  

• Отделно регулиране на класовото сито 

• Възможност за ръчно регулиране 

• Голяма очистваща площ 

• Големи разстояния между сборнотръскащата дъска и 

ситата – големи зони за добро обдухване на вентилатора 

• Удължителни палци на каскадното сито, на които  

може да се регулира ъгъла на задържане  

•  Разделителни вертикални шини на сборнотръскащата 

дъска за правилно и равномерно разпределение на масата 

при наклонени терени. 

• Подготовка за монтаж на 3D Система за работа при 

наклони. 

 

 

 

 

Технически параметри 

Тип очистване Дву-каскадно 

Каскадно сито 1,65 м2 

Горно сито 2,54 м2 

  Долно сито 2,73 м2 

Обща работна площ 7,1 м2 

Тип вентилатор Центробежен  

Обороти на вентилатора 300-1500 об/мин 



 

 

 

• Шест секционен вентилатор – предотвратява наличието 

на зона на вакуум в центъра при високи обороти 

• Равномерен въздушен поток 

• Шест еднакви вентилатора – ремонтопригодност 

•  Снижена шумност 

• Висока ефективност 

 

 

 

 

АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ДООВЪРШАВАНЕ 

• Роторен тип система щадяща семената с вършеене на 

принципа на притриването 

• При останалите производители на комбайни само при 

най-високия клас машини има допълнителна автономна 

система за доовършаване 

• Системата дава възможност машината да работи добре 

при жътва за семе за сеитба – изключително щадяща 

семенната система 

• Транспортирането на масата става с верижно-планков 

транспортьор 

• Сменяема контра при различни видове култури 

• Равномерно разпределение на цялата маса по 

сборнотръскащата дъска 

• Възможност за регулиране на оборотите за различни 

култури 

6. ДВИГАТЕЛ  – CUMMINS QSL 8,9L – 360 К.С. 

     

 

 

 

Засичане на разход на гориво при тестове в Унгария при жътва 

на нива с 550кг/дка пшеница, машината е дала 1,15л/дка 

разход на гориво! 

 

 

 

 

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ, К.С. 360к.с. 

НОМИНАЛНИ ОБОРОТИ, ОБ/МИН 2100 

ЗАПАС НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ 25% 

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО, Л 1050 



 

 

Големия като обем двигател, с голям запас на въртящ момент, съчетан с големите 

барабани с голям инерционен момент дават равномерна работа на двигателя и 

изключително нисък разход на гориво дори при тежка жътва!   

ХОДОВА ЧАСТ  

• ЗАДВИЖВАНЕ ХИДРОСТАТИЧНО С ТРИ СТЕПЕННА ТРАНСМИСИЯ 

• ОПЦИЯ 4Х4 

• МАКСИМАЛНА ТОВАРОНОСИМОСТ НА ПРЕДЕН МОСТ – 22 ТОНА 

 

 

7. РАЗТОВАРВАЩА СИСТЕМА 

Технически параметри 

Обем на бункера 10 500л 

Скорост на разтоварване 115 л/сек. 

Височина на разтоварване 4,5 м 

Дължина на разтоварващия шнек 5,4 м 
 

• Контрол на напълването на бункера посредством два 

сензора на 75% и на 100% от обема 

• Бункера е с два хоризонтални шнека за разтоварване 

• Регулиране на потока на разтоварване – електрическо 

или ръчно 

• Липса на „мъртви“ зони – цялата маса се разтоварва и 

не оставя зърно в бункера 

• Вибрираща система на стените на бункера 

• Управление на разтоварването от джойстика в кабината 

• Изключителна видимост в зоната на разтоварване 

• Управление на отварянето на бункера от подлакътника 

• Лесен достъп до бункера от моторния отсег 

• Огромен прозорец на гърба на кабината за лесно 

наблюдение на чистотата и качеството на зърното в бункера 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. СЛАМОНАДРОБИТЕЛ 

 

 

 

• Две работни скорости на барабана 

• 1900 об/мин 

• 3400 об/мин 

• Регулиране позицията на контрата 

• Лесно превключване между двете скорости на 

сечката 

• Регулиране широчината на разпръскване 

• Изключително лесно включване и изключване на 

сечката – посредством промяна позицията на екрана за 

насочване на масата, падаща от сламотръсите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически параметри 

Раздробяване на сламата Пасивно 

Ширина на разпръскване до 10 м 

Ширина на ямлията  0,9-1,4 м 

Брой ножове  64 



 

 

 

• ПЛЯВОРАЗХВЪРЛЯЧ – стандартно 

• Два ротора с хидравлично задвижване 

• Регулиране ъгъла на разхвърляне на плявата 

• Равномерно разпределение на плявата по     

полето  
 

 

 

 

 

 

9. КАБИНА – LUXURY CAB 

 

• Увеличена вътрешна площ 

• Регулируема седалка с въздушно окачване 

• Регулируема кормилна колона 

• Климатична система 

• Хладилна жабка 

• Пълноразмерна седалка за втори човек в кабината 

• Гласова информационна система ADVISOR III – дава пълна 

гласова информация за състоянито на машината в реално 

време 

• Ниско ниво на шум и вибрации  

• Еластично окачена кабина 

• 16 предни и 4 задни работни светлини 

• Три сигнални лампи 

• Осветление на бункера и зоната на ситата 

• 10‘ сенозорен екран за наблюдение и настройки на 

машината 

• Джойстик с 16 функции за пълен контрол на машината 

• Подлакътник с разпознаваеми бутони 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 


