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Мостовий засіб сільськогосподарського призначення містить силову установку, раму для 
кріплення сільськогосподарських знарядь, колісні візки з пневматичними шинами, механізми 
для їх приводу. Рама виготовлена з шарнірного чотирикутника, який представляє шарнірний 
робочий механізм, менша діагональ якого співпадає з поздовжньою віссю симетрії мостового 
засобу. Пара шарнірів на протилежних вершинах меншої діагоналі робочого механізму з'єднана 
між собою за допомогою телескопічного гідроциліндра двосторонньої дії з двостороннім 
штоком, а інші його дві суміжні пари шарнірів розміщені в вертикальних напрямних, мають пази 
для заходу двох сторін робочого механізму рами, які приєднані до колісних візків з обох боків і 
закріплені до штоків двох вертикально розміщених в цих напрямних гідроциліндрів, інший 
кінець яких закріплений до остова колісних візків. Сільськогосподарські знаряддя закріплені до 
кожної із сторін робочого механізму рами в два ряди.  
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Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до колійної та мостової 
системи землеробства, які базуються на вирощуванні сільськогосподарських культур із 
застосуванням постійної технологічної колії. 

Відома конструкція мостового засобу зі змінною висотою агротехнічного просвіту, що містить 
силову установку, раму, колісні візки з пневматичними шинами, електромеханічні або гідравлічні 5 

силові механізми для їх [Патент України № 117399, МПК А01В 49/00, опубл. 26.06.2017 р., Бюл. 
№ 12]. 

Недоліком вказаної конструкції мостового засобу є неможливість оперативної зміни висоти 
його агротехнічного просвіту, оскільки передбачає додаткову фіксацію положення стійки після 
зміни її висоти. До того ж в процесі підйоми рами мостового засобу ймовірна ситуація, коли 10 

внаслідок перекосу неможливо буде зафіксувати положення стійки. Вказаний недолік не 
дозволяє здійснювати обробіток сільськогосподарських культур, які мають різну висоту стеблин. 

Також відома конструкція мостового засобу з регульованою технологічною колією (Патент 
України № 117278, МПК А01В 49/00, опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12) - найближчий аналог, що 
містить раму, колісні візки з пневматичними шинами, гідравлічні або електромеханічні силові 15 

механізми для їх приводу. 
До недоліків цієї конструкції мостового засобу слід віднести складність механізму та 

трудомісткість регулювання ширини його колії. До того ж, розміщення гідроциліндра подвійної 
дії вдовж рами призводить до згинання штока гідроциліндра при навантаженнях внаслідок 
опору сільськогосподарських знарядь, що підвищує його знос. 20 

До того ж, з конструкції не зрозуміло, як буде змінюватися відстань між 
сільськогосподарськими знаряддями, якщо оперативно змінювати ширину технологічної колії 
засобу. Вказані недоліки суттєво зменшують ефективність практичної експлуатації мостового 
засобу та обмежують його функціональні можливості. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення мостового засобу 25 

сільськогосподарського призначення шляхом нового виконання конструкції. 
Поставлена задача вирішується тим, що мостовий засіб сільськогосподарського 

призначення, що містить силову установку, раму для кріплення сільськогосподарських знарядь, 
колісні візки з пневматичними шинами, механізми для їх приводу, згідно з корисною моделлю, 
рама виготовлена з шарнірного чотирикутника, який представляє шарнірний робочий механізм, 30 

менша діагональ якого співпадає з поздовжньою віссю симетрії мостового засобу, при цьому 
пара шарнірів на протилежних вершинах меншої діагоналі робочого механізму з'єднана між 
собою за допомогою телескопічного гідроциліндра двосторонньої дії з двостороннім штоком, а 
інші його дві суміжні пари шарнірів розміщені в вертикальних напрямних, мають пази для заходу 
двох сторін робочого механізму рами, які приєднані до колісних візків з обох боків і закріплені до 35 

штоків двох вертикально розміщених в цих напрямних гідроциліндрів, інший кінець яких 
закріплений до остова колісних візків, при цьому сільськогосподарські знаряддя закріплені до 
кожної із сторін робочого механізму рами в два ряди. 

Виконання рами чотириланковою шарнірно зчленованою, два шарніри якої кріпляться до 
телескопічного гідроциліндра двосторонньої дії з двостороннім штоком, а інші два - до штоків 40 

двох гідроциліндрів, які вертикально розміщені в напрямних, інший кінець яких кріпиться до 
остова колісних візків засобу дозволяє мостовому засобу в процесі його роботи в 
автоматичному режимі плавно змінювати ширину технологічної колії та висоту агротехнічного 
просвіту, що забезпечує розширення його функціональних можливостей та покращує техніко-
експлуатаційні показники його роботи. 45 

Виконання конструкції транспортного енергетичного засобу, рама якого виконана 
чотириланковою шарнірно зчленованою, до двох шарнірів якої кріпиться телескопічний 
гідроциліндр двосторонньої дії з двостороннім штоком, а до інших двох - штоки вертикально 
розміщених в напрямних гідроциліндрів, які кріпляться до остова колісних візків засобу у новому 
варіанті відрізняє запропоновану конструкція мостового засобу сільськогосподарського 50 

призначення від найближчого аналога. Конструкція мостового засобу сільськогосподарського 
призначення дає змогу змінювати висоту його агротехнічного просвіту та ширину колії, що 
покращує техніко-експлуатаційні показники в процесі роботи, а також при його транспортуванні. 
Вказане покращення показників досягається за рахунок можливості вирощування 
сільськогосподарських культур з різною висотою стеблин та використання 55 

сільськогосподарських знарядь з різною шириною захвату, а також зменшення габаритної 
ширини засобу на транспортних роботах. 

Технічна суть та принцип дії мостового засобу сільськогосподарського призначення 
пояснюється кресленням, де: 

на фіг. 1 - представлено його схему виду зверху з регульованою шириною колії; 60 
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на фіг. 2 - схему його виду спереду з регульованою висотою агротехнічного просвіту. 
Мостовий засіб сільськогосподарського призначення містить силову установку 1, шарнірно-

зчленовану чотирьох ланкову раму 2 у вигляді робочого механізму з двома парами 
універсальних шарнірів 3 і 4, колісні візки 5 з пневматичними шинами 6 і вертикальними 
напрямними 7 з пазами 8, механізми 9 для їх приводу, телескопічний гідроциліндр 10 5 

двосторонньої дії з двостороннім штоком, два гідроциліндра 11, сільськогосподарські знаряддя 
12. Ширина колії мостового засобу сільськогосподарського призначення на фіг. 1 позначена К, а 
його висота агротехнічного просвіту на фіг. 2 позначена Н. 

Мостовий засіб сільськогосподарського призначення працює наступним чином. 
В процесі експлуатації мостового засобу сільськогосподарського призначення збільшення 10 

або зменшення ширини його колії К (за необхідністю) здійснюється за допомогою збільшення 
або зменшення меншої довжини діагоналі робочого механізму шарнірно-зчленованої рами 2 
(фіг. 1). Величина якої змінюється за допомогою телескопічного гідроциліндра 10 двосторонньої 
дії з двостороннім штоком, обидва кінці якого закріплені до універсальних шарнірів 3. 
Переміщення штоків гідроциліндра 10 супроводжується відповідним складанням або 15 

розкладанням чотириланкової шарнірно-зчленованої рами 2. Це дозволяє мостовому засобу 
сільськогосподарського призначення в автоматичному режимі регулювати ширину його колії К 
для агрегатування з ним сільськогосподарських знарядь 12, які мають різну конструктивну 
ширину захвату, а також зменшувати (за необхідністю) габаритну ширину засобу на 
транспортних роботах. Максимальна ширина колії К транспортного енергетичного засобу 20 

досягається при повному стисканні штоків гідроциліндра 10 подвійної дії. 
Збільшення або зменшення висоти агротехнічного просвіту Η (фіг. 2) мостового засобу 

сільськогосподарського призначення здійснюється за допомогою двох гідроциліндрів 11, які 
розміщуються у вертикальних напрямних 7 і кріпляться одним кінцем до пари шарнірів 4 рами 2, 
а іншим другим кінцем - до колісних візків 5 з обох боків засобу. Переміщення штоків 25 

гідроциліндрів 11 супроводжується відповідним підйомом або опусканням рами 2. Це дозволяє 
мостовому засобу змінювати висоту агротехнічного просвіту Η в залежності від висоти стеблини 
сільськогосподарської культури, що обробляється. Для того, щоб не було перешкод при 
складанні або розкладанні робочого механізму рами 2 мостового засобу напрямні 7 мають пази 
8, в яких знаходяться сторони шарнірно-зчленованої рами 2. 30 

Сільськогосподарські знаряддя 12 закріплені до чотириланкової рами 2 в два ряди. Через 
таке розміщення покращуються умови їх технологічної наладки, монтажу і обслуговування. 

Оснащення мостового засобу сільськогосподарського призначення чотириланковою 
шарнірно зчленованою рамою, два шарніри якої кріпляться до телескопічного гідроциліндра 
двосторонньої дії з двостороннім штоком, а інші два - до штоків двох гідроциліндрів, які 35 

вертикально розміщені в напрямних, інший кінець яких закріплений до остова колісних візків 
засобу, дозволяє мостовому засобу в процесі його роботи в автоматичному режимі плавно 
змінювати ширину технологічної колії та висоту агротехнічного просвіту, що забезпечує 
розширення його функціональних можливостей та покращує техніко-експлуатаційні показники 
його роботи. 40 
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двосторонньої дії з двостороннім штоком, а інші його дві суміжні пари шарнірів розміщені в 
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два ряди. 
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