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Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема до 
зчіпних пристроїв транспортних засобів, а саме - до спеціально пристосованих для зчіплювання 
тракторів з сільськогосподарськими машинами, і може бути використана для приєднання до 
трактора зернових сівалок та інших машин. 

Відома зчіпка для двох сільськогосподарських знарядь (Иофинов С.А. Эксплуатация 5 

машинно-тракторного парка. - М.: Колос, 1974. - с. 57), що містить навісну раму та подовжувач з 
колесом, що само встановлюється. Недоліками згаданого пристрою є обмежені функціональні 
можливості та недостатня продуктивність агрегату, обумовлена обмеженістю його 
транспортування, навіть польовими дорогами. 

Також відома та прийнята як найближчий аналог двомашинна зчіпка (Патент України на 10 

корисну модель № 50421, МПК (2009.01) В60D 1/00, опубл. 10.06.2010, бюл. № 11), що містить 
раму з автоматичним зчепом, подовжувач та гідроциліндр, корпус якого зв'язує у поздовжньо-
вертикальній площині раму з шарнірно приєднаним до неї подовжувачем. 

До недоліків найближчого аналога належать обмежені функціональні можливості та 
недостатня продуктивність агрегату. Вказані недоліки обумовлені тим, що через значні габарити 15 

агрегату в транспортному положенні значно обмежуються та подовжуються маршрути 
переміщення агрегату польовими дорогами до місця роботи, що скорочує його використання за 
призначенням під час зміни. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення двомашинної зчіпки, в якій 
шляхом модернізації конструктивно-технологічної схеми, основаної на новому поєднанні 20 

конструктивних елементів, їх взаємному розташуванні, наявності зв'язків між ними 
забезпечується суттєве зменшення габаритів агрегату в транспортному положенні і за рахунок 
цього досягається розширення функціональних можливостей та підвищення його 
продуктивності. 

Поставлена задача вирішується тим, що в двомашинній зчіпці, яка містить раму з 25 

автоматичним зчепом, подовжувач та гідроциліндр, корпус якого зв'язує у поздовжньо-
вертикальній площині раму з шарнірно приєднаним до неї подовжувачем, згідно з корисною 
моделлю, кінець рами та подовжувача оснащені шарнірами, виготовленими у вигляді 
обертальних кінематичних пар, розташованих вздовж горизонтальної осі, що сполучає згадані 
кінці рами та подовжувача. В іншому варіанті конструктивного виконання рама оснащена 30 

додатковим автоматичним зчепом та гідроциліндром повороту рами навкруг горизонтальної осі, 
що сполучає кінці рами та подовжувача. 

Оснащення кінця рами та подовжувача шарнірами, виготовленими у вигляді обертальних 
кінематичних пар, розташованих вздовж горизонтальної осі, що сполучає згадані кінці рами та 
подовжувача, та обладнання згаданої рами додатковим автоматичним зчепом та 35 

гідроциліндром її повороту навкруг горизонтальної осі, що сполучає кінці рами та подовжувача, 
забезпечує наступне. Після приєднання енергетичного засобу (трактора) до додаткового 
автоматичного зчепу і повороту рами з подовжувачем у вертикальну площину досягається 
можливість ешелонованого транспортування машин зчіпки. При цьому, габаритна ширина 
тракторного поїзда не перевищує габариту окремої машини. Таким чином, реалізація заявлених 40 

відмінностей забезпечує суттєве зменшення габаритів двомашинної зчіпки в транспортному 
положенні і розширення її функціональних можливостей та підвищення продуктивності 
машинно-тракторних агрегатів при її використанні. 

Суть та принцип роботи запропонованої двомашинної зчіпки пояснюється кресленнями. 
На фіг. 1 наведена кінематична схема пристрою, робоче положення; 45 

на фіг. 2 - перша фаза переведення агрегату в транспортне положення; 
на фіг. 3 - положення машин агрегату в транспортному положенні, вигляд збоку; 
на фіг. 4 - автоматичний зчеп, вигляд за стрілкою А - робоче положення зчіпки; 
на фіг. 5 - автоматичний зчеп, вигляд за стрілкою А - транспортне положення зчіпки. 
Будова запропонованої двомашинної зчіпки пояснюється на прикладі посівного агрегату у 50 

складі двох зернових сівалок. Зчіпка містить раму 7, навішену на трактор 8 за допомогою 
автоматичного зчепа 9, розташованого в середній частині рами 7. Правий кінець рами 7 зчіпки 
оснащений шарнірно встановленим додатковим автоматичним зчепом 10 та гідроциліндром 11 
повороту рами навкруг горизонтальної осі. Крім того, згаданий кінець рами 7 обладнаний 
шарніром 12. До цього ж кінця рами 7 приєднана одна із сівалок 13. На лівому кінці рами 7 за 55 

допомогою шарніра 6 встановлений подовжувач 4 з гідроциліндром 5 та опорним колесом 3. 
Кінець подовжувача 4 оснащений шарніром 2. До шарніра 2 приєднана сівалка 1. 

Описаний вище пристрій використовується наступним чином. 
За необхідності переведення зчіпки в транспортне положення трактор 8 від'єднують від 

зчепа 9 та приєднують до зчепа 10. Після цього за допомогою гідроциліндра 11 раму 7 та 60 
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подовжувач 4 переводять у вертикальну площину і починають рух. Рама 7 та подовжувач 4, 
повертаючись у шарнірах 12 та 2, утворюють "арку", під якою вільно розміщується сівалка 13. В 
цьому положенні тракторний поїзд переїжджає на нове місце. Переведення зчіпки у робоче 
положення здійснюється у зворотному порядку. 

 5 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Двомашинна зчіпка, що містить раму, подовжувач та гідроциліндр, корпус якого зв'язує у 
поздовжньо-вертикальній площині раму з шарнірно приєднаним до неї подовжувачем, яка 
відрізняється тим, що кінець рами та подовжувача оснащені шарнірами, виготовленими у 10 

вигляді обертальних кінематичних пар, розташованих вздовж горизонтальної осі, що сполучає 
згадані кінці рами та подовжувача. 
2. Зчіпка за п. 1, яка відрізняється тим, що рама оснащена додатковим автоматичним зчепом 
та гідроциліндром повороту рами навкруг горизонтальної осі, що сполучає кінці рами та 
подовжувача. 15 
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