
 

 



 

 

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 ROSTSELMASH TORUM 770 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
1. Наклонена камера     4. Система за доовършаване   

2. ARS – роторна система    5. Сламонадробяване и разхвърляне 

3. Очистваща система      

1. ХЕДЕРИ  

 

 

 

 

 

 

Хедери за пшеница 9м. и 12м.   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  

• Двуредов верижен транспортьор, разположен около 

собствена рама и притискащ и разстила масата към 

долната дъска 

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

• Динамично управление по време на работа 

• Мигновенна реакция при неравности 

• Хедера позволява високо-скоростна жътва 

 



 

 

1. Корпус на наклонената камера 

2. Рамка за закачане на хедер 

3. Верижно-планков транспортьор 

4. Долен вал на транспортьора 

5. Горен вал на транспорьра 

6. Ускорителен битер 

7. Сервизни люкове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АКСИАЛНО-РОТОРЕН ВЪРШАЧЕН АПАРАТ – ARS 

Уникалната триточкова, ротационна вършачна система с въртящ се контра барабан! Масата 
преминава три пъти през зоната на вършеене и сепарация при едно завъртане, а при стандартен роторен 
апарат само веднъж – гаранция за по-висока производителност и по-добра сепарация дори при по-ниски 
добиви или в края на нивата! 
Енергията необходима за вършеене и сепарация е по-малка с 8-10%!  
 

 



 

 

1. Винтови ножове 

2. Бойни шини 

3. Винтови регулируеми планки 

4. Отбойни планки за сламата 

5. Място за монтиране на ножове 

 

1. Контра в зоната на вършеене 

2. Контра в зоната на сепарация 

3. Направляващи винтови планки 

4. Механизъм за регулиране на хлабината 

 

 

• Диаметър на ротора: 762мм - качествено вършеене с 

минимално  начупване на зърното. 

• Дължина на ротора: 3200мм – осигурява достатъчно 

време за перфектно овършаване, сепарация и запазване 

качеството на сламата. 

• Вършеене на пълните 360°.   

 

 

 

 

• Зона на входа и начин на подход на масата  към ротора. 

• Масата влиза към ротора след като и е придадена 

допълнителна скорост от ускорителния битер. 

 

 

• В зоната за вършеене се извършват два основни 

процеса: вършеене и сепарация. 

• Вършеенето се извършва на принципа на притриването 

– най-щадящия процес за зърното. 

• За един оборот има трикратно въздействие върху 

масата – троен ефект на вършеене по цялата обиколка на 

ротора – липса на мъртва зона. 

• Контра барабана се върти с 8 об/мин в обратната посока 

на ротора. 

• Обща площ на сепарация и вършеене = 5,4кв.м. 

 

 



 

 

 

• Направляващи винтови планки за насочване на масата, 

регулиране на траекторията на потока и регулиране. 

Бързината на изтичане на потока. 

• Регулировки: +10º и в двете зони. 

• Висока адаптивност към всички видове култури. 

 

 

УПРАВЛЯВАМЕ ПОТОКО – УПРАВЛЯВАМЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА! 
 

• Стандартна контра за жътва на пшеница: 

    ВЪРШАЧНА ЧАСТ – ОТВОРИ 16Х16            СЕПАРИРАЩА ЧАСТ – ОТВОРИ 25Х25  

 

 
 

 

 

 

 

• Адаптация за жътва на ориз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

•  Тангенциален битер след основния ротор.  

•  Насочва сламата към сламонадробителя. 

•  Битера има контра, с която се извършва финална 

сепарация. 

• Система за регулиране на хлабината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНИКАЛНА CVT БЕЗСТЕПЕННА ТРАСМИСИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ 

НА РОТОРА! 

• Изключително високо К.П.Д  

• Висока надеждност – липса на ремъчна предавка 

• Простота на конструкцията  

• Предаване на изключително висок въртящ момент 

 

 

 

 

 

• Задвижване на контра барабана посредством верижна 

предавка по цялата обиколка на барабана. 

• Ремъчно-верижно задвижване. 

• Лесно обслужване на компонентите по задвижването. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1. Стартиране на вършачката 

 2. Стартиране на хедера 

•  Всички регулировки по вършачката се извършват от 

сензорния екран. 

• Зададени стандарни регулировки за различни видове 

култури. НАТИСНИ - ПШЕНИЦА и жъни пшеница! 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сензори за загубите след края на 

вършачната система – наблюдение на 

работата на системата 

• Гласово оповестяване за състоянието на 

вършачката. 

 

 

 

                   Технически параметри 

Тип очистване Дву-каскадно 

Обща работна площ 5,2 м2 
Тип вентилатор Центробежен  

Обороти на вентилатора 250-1000 об/мин 



 

 

 

1. Сборно-тръскаща дъска                     

2. Предварително сито 

3. Възвратно-тръскаща дъска 

 4. Система за доовършаване  

 

 

5. Горно сито с класово сито в задната част 

6. Долно сито; 

7. Класов елеватор 

8. Зърнен елеватор 

9. Вентилатор 

• Електрическо регулиране от 

кабината. 

• Възможност за ръчно регулиране.  

 

 

 

 

 

 

 

• Центробежен вентилатор  

• Двусекционен вентилатор  - липса на зона 

на вакуум в средата на ситата. 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ДООВЪРШАВАНЕ  

 1. Кожух                4. Верижно-планков елеватор 

2. Ротор                5. Класов шнек 

3. Контра              6. Разпределителен шнек

• Разпределителният шнек разпределя  доовършаното 

зърно по цялата широчина на Възвратно-тръскаща дъска. 

• 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 жърва за семе за сеитба – изключително щадяща 

семeната система 

• Транспортирането на масата става с верижно-планков 

транспортьор 

• Сменяема контра при различни видове култури 

• Възможност за регулиране на оборотите за различни 

култури 

 

 

 

                                                                                                                    1. Корпус на бункера 

2,3. Хоризонтални шнекове 

4. Захранващ шнек 

5. Вертикален шнек 

6. Дъно на букера 

7. Разтоварващ шнек 

8. Отваряем покрив; 

9. Вибропулсатори 

 

 

 

 



 

 

Технически параметри 

Обем на бункера 12 000л 

Скорост на разтоварване 105 л/сек. 

Височина на разтоварване 5,4 м 

 

• Бункера е с два хоризонтални шнека за разтоварване. 

• Регулиране на потока на разтоварване –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 кабина. 

• 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. 

 

 

 

                                                                                                           

 

1. Корпус 

 2. Барабан на сечката 

3. Насочващ апарат 

4. Дифузер 

5. Контра ножове 

6. Контра брус 

 

 



 

 

 

• Две работни скорости на барабана 

• 2000 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 

• 76 ножа и 59 контра ножа; 

 

 

 

 

• Обединяват се потоците на сламата от ротора и на 

плявата от ситата и заедно отиват към сламонадробителя.  

 

 

 

ХОДОВА ЧАСТ 

 

1. Преден и заден мост      5. Спирачки                           9. Хидравлични цилиндри на управлението 

 2. Крайни предавки            6. Ръчна спирачка 

 3.Скоростна кутия               7. Задни фланци 

 4. Хидромотор                     8. Задни шарнири за управлението  

 



 

 

 

• Машината е пригодена за монтаж 

на верига на предния мост. 

• Опция 4х4. 

• Лесно превключване на 

предавките – електро – хидравлично! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Увеличена вътрешна площ 

• Регулируема седалка с въздушно окачване 

• Регулируема кормилна колона 

• Климатична система 

• Хладилна жабка 

• Пълноразмерна седалка за втори човек в кабината 

Модел Cummins QSG 12.2, L6 

Максимална мощност, кВт/к.с.     390 / 530  

Номинални обороти, об/мин 1900 

Обем на резервоара, л 850 

Обем на резервоар за AdBlue, л 113 



 

 

• 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 

машинтата 

• Джойстик с 16 функции за пълен контрол на 

машината 

• Подлакътник с разпознаваеми бутони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПЦИИ: 

• Система за автоматично гресирана LINCOLN  

• Системата осигурява равномерно и навременно 

смазване на лагерите на машината. Осигурява до над 

40% по-дълъг живот на компонентите! 

 

 

 

• Камера за задно виждане 

 

 

 

 

 

• Автопилот TOPCON 

• Следене на линия, работа с постоянна скорост – по-висока 

производителност. 

• Система за измерване на влагата и добива. 

• Картографирaне. 

• Сензори за измерване на задръстването на автономната система за 

доовършаване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


