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ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ 

СТРИЖКИ ОВЕЦЬ 

Методичні вказівки до практичної роботи № 9 

МЕТА РОБОТИ – вміти розробити загальну технологічну схе-

му лінії, підібрати необхідне технологічне обладнання та визначити 

його кількість. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

1.1.1 Зоотехнічні вимоги до стрижки овець [1,2]. 

1.1.2 Загальну будову комплектів обладнання для стрижки овець 

[2]. 

1.1.3 Організацію стрижки овець [1]. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

1.2.1 Зоотехнічні вимоги до стрижки овець.  

1.2.2 Із яких операцій складається процес стрижки овець? 

1.2.3 Яке обладнання входить в комплект пункту для стрижки 

овець? 

1.2.4 Охарактеризуйте індивідуальний метод стрижки овець. 

1.2.5 Охарактеризуйте потоковий метод стрижки овець. 

 

1.3 Рекомендована література 

 

1. Проектування механізованих технологічних процесів тварин-

ницьких підприємств / І.І.Ревенко, В.Д.Роговий, В.І.Кравчук та ін.; За 

ред. І.І. Ревенка. – К.: Урожай, 1999. – 190 с.  

2. Механізація виробництва продукції тваринництва /І.І.Ревенко, 

Г.М.Кукта, В.М.Манько та ін.; За ред. І.І.Ревенка. – К.: Урожай, 1994. 

– 264 с.  

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

2.1.1 Розробити технологічну схему лінії.  
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2.1.2 Визначити основні показники технологічного процесу 

стрижки овець. 

2.1.3 Вибрати машини і обладнання для лінії та визначити необ-

хідну його кількість. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

Зоотехнічні вимоги до стрижки овець. Стрижка овець – досить 

трудомісткий і відповідальний процес загальної технології виробниц-

тва продукції вівчарства. Завдяки механізації стрижки значно полег-

шується і в 3…5 разів підвищується продуктивність праці стригалів 

(скорочується тривалість стрижки); за рахунок рівного і низького зрі-

зання вовни зменшується наявність «січки» в руні, покращується 

якість, на 8…13% збільшується вихід вовни; зменшується кількість 

порізів шкіри тварин. 

Стрижку овець рекомендується проводити в теплу, суху і безві-

тряну погоду. Календарні терміни стрижки залежать від природно-

кліматичних умов. Загальна тривалість стрижки – 10…12 днів. 

Овець тонкорунних і напівтонкорунних порід з однорідною вов-

ною стрижуть один раз на рік – весною, із грубою й напівгрубою не-

однорідною вовною – весною та восени, а овець романівської породи 

– у міру підростання вовни через кожні 100 днів. Весняну стрижку 

слід проводити перед початком природного линяння тварин, а восени 

з таким розрахунком, щоб до настання холодів з’явився вовняний по-

крив, здатний захистити тварин. 

Відгодівельне поголів’я овець стрижуть за 1,5…2 місяці до за-

бою, а овець, хворих на коросту, бруцельоз тощо, - після здорового 

поголів’я, дотримуючись усіх ветеринарно-санітарних правил. Після 

стрижки приміщення, обладнання, а також одяг стригалів дезінфіку-

ють. 

Незвичне положення тварин під час стрижки може призвести до 

порушення функцій органів травлення і спричинити захворювання, а 

інколи і падіж овець. З метою профілактики вказаних явищ овець не 

годують і не напувають протягом 12…15 годин перед стрижкою. 

Крім того, це сприяє одержанню якісної вовни, оскільки нагодовані і 

напоєні вівці виділяють більше сечі, поту і фекалій. Не слід також 

стригти овець із вогкою вовною, яка буде самозігріватися і пріти в 

тюках, втрачати міцність і колір. 

У процесі стрижки необхідно дотримуватися таких основних 

правил: 
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- дбайливо поводитися із тваринами, не травмувати їх; 

- вовну зрізати якомога нижче й рівніше, не залишати ділянок 

із високою вовною, забезпечувати цілісність руна, одержаного при 

стрижці. Від цього, у першу чергу, залежить вихід вовни, а від дов-

жини волокон – її якість; 

- не робити повторних зрізів (перестригання), оскільки це є 

причиною утворення «січки», яка значно погіршує якість вовни, зни-

жує міцність одержаної з неї пряжі; 

- не допускати порізів, а при їх появі обов’язково обробляти 

рани дезрозчином креоліну або спеціальною маззю для попередження 

заражень личинками мух. 

Загальна будова обладнання. Стрижка овець може бути органі-

зована на стаціонарних або пересувних пунктах, комплекти облад-

нання яких створюють поточну лінію, що забезпечує механізацію 

стрижки овець та первинної обробки вовни. До складу таких компле-

ктів можуть входити: 

- універсальне переносне покриття у вигляді збірного каркасу з 

металевих труб, накритого брезентом. Покриття використовується як 

двоскатний навіс для захисту від непогоди; 

- переносна огорожа загону для нестрижених і пострижених 

овець; 

- переносні столи-стелажі для стрижки; 

- один або кілька електростригальних агрегатів. Сучасна моди-

фікація електростригального агрегату включає електростанцію або 

блок перетворювача струму, стригальні машинки та точильний апа-

рат; 

- транспортер вовни; 

- ваги для зважування рун та паків вовни; 

- стіл для класирування та гідравлічний прес для пакування вов-

ни; 

- бокси для тимчасового зберігання класированої вовни до пре-

сування; 

- побутове обладнання (бак для води, рукомийники, душова, та-

буретки тощо). 

Основним технологічним обладнанням комплекту стригального 

пункту є стригальний агрегат. Виконавчий апарат останнього - стри-

гальна машинка, що забезпечує безпосереднє знімання вовняного по-

крову з овець. Основні її елементи – стригальна головка з різальною 

парою (ніж, гребінка) та електродвигун зі шнуром живлення. 
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Організація стрижки овець. Стрижка овець – складний вироб-

ничий процес, який включає наступні операції: підгін отари до пунк-

ту стрижки, підготовка тварин до стрижки, власне стрижка овець, 

класирування вовни та її пакування. 

Оскільки стрижку необхідно проводити в стислі терміни, весь 

комплекс робіт потребує раціонального планування й чіткої організа-

ції. Слід скорегувати терміни стрижки залежно від поголів'я овець та 

їх розміщення на пасовищах, визначити кількість стригальних бригад 

чи ланок, вибрати місця для їх розташування, перевірити стан транс-

портних засобів і доріг, наявність стригалів та іншого персоналу, їх 

кваліфікацію тощо. Розробляється план-маршрут підгону отар до 

стригальних пунктів, уточнюються норми виробітку й оплати праці, 

організація робіт, методи стрижки. 

У вівчарських господарствах України застосовують два методи 

стрижки овець – індивідуальний і потоковий. 

При застосуванні індивідуального методу овець заганяють у ба-

зи (загони), розташовані біля робочих місць стригалів. Стригаль або 

робітник-подавальник підводять вівцю до робочого місця і кладуть її 

на стелаж або спеціальний стіл. 

Залежно від кваліфікації стригаль під час стрижки один або два 

рази перевертає вівцю, інколи, попередньо виключаючи машинку. 

Далі робітник-подавальник або стригаль випускають її у загін для об-

стрижених овець. Вовну (руно) після стрижки кожної вівці стригаль 

відносить на зважування й класирування, потім повертається на ро-

боче місце. 

При затупленні різальної пари стригаль міняє ніж, регулює гре-

бінку і змащує машинку. Заточування й доводку ножів та гребінок 

(різальних пар) виконують точильник або майстер-наладчик, який об-

слуговує комплект обладнання під час стрижки. 

Потоковий метод стрижки овець здійснюється на спеціальних 

конвеєрах або карусельних установках. Робітник-подавальник підво-

дить вівцю до конвеєра або карусельної установки, кладе на робоче 

місце стригаля (рухомий стіл) і кріпить до стола спеціальними паска-

ми. Рухомий стіл із вівцями переміщується від одного стригаля до 

іншого, кожний обстригає певні ділянки тіла тварини. Потім інший 

підсобний робітник вівцю розв’язує і випускає у баз (загін) для об-

стрижених овець, а руно кладе на транспортер, по якому воно пода-

ється на зважування і класирування. 
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Пропускна здатність стригального пункту залежить від раціона-

льної організації праці, якості роботи обладнання і кваліфікації стри-

галів. Кращі стригалі протягом зміни можуть обстригати 70…80 тон-

корунних або 100…110 овець із грубою вовною. Середня продуктив-

ність одного стригаля становить 30…40 голів за зміну. 

 

2.3 Оснащення робочого місця   

 

Методичні вказівки до даної роботи із розрахунку один екземп-

ляр на двох студентів. 

 

2.4 Вихідні дані до виконання роботи 

 

Робота виконується за вихідними даними з таблиці 1. 

Таблиця 1 - Завдання до розрахунків 

Показник 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кваліфікація 

стригалів 
В.к. Н.к. Н.к. В.к. Н.к. В.к. Н.к. В.к. 

Кількість овець 

в отарі, гол. 
800 900 1000 1100 1200 900 1000 1100 

Тривалість  

робочої зміни, 

год. 

7 8 9 7 8 9 7 8 

Кількість отар 

овець 
8 7 6 6 5 8 7 6 

Тривалість 

стрижки овець, 

днів 

7 6 5 8 9 10 8 7 

Кількість  

робочих змін на 

добу 

2 2 1 2 2 1 2 2 

Примітка: В.к. – висока кваліфікація; н.к. – низька кваліфікація. 

 

2.5 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту  

 

Виконати розрахунки за одним із варіантів завдання у наступній 

послідовності. 
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2.5.1 Технологічна схема лінії розробляється по заданому варіа-

нту завдання. Схема виконується графічно у вигляді схеми. Вона дає 

наочне уявлення про послідовність виконання операцій і полегшує 

вибір комплекту машин та обладнання. Стрижка овець включає на-

ступні операції: підгін отари до пункту стрижки, підготовка тварин до 

стрижки, власне стрижка овець, класирування вовни та її пакування, 

профілактична обробка шкіряного покриву. 

 

2.5.2 Тривалість стрижки однієї вівці індивідуальним мето-

дом Ò  (хв.) визначається за формулою 

ÒÂÑ tttÒ   ,     (2.1) 

де Ñt  - тривалість виконання операції стрижки вівці, хв.; 

Ât  - тривалість виконання допоміжних операцій, хв.; Вt  = 

0,75…1,1 хв.; 

Òt  - тривалість технічного обслуговування стригальної маши-

нки, хв.; Òt  = 0,92…1,3 хв.; 

  - коефіцієнт, який враховує стійкість різальної пари стри-

гальної машинки;   = 0,4…0,7. 

Тривалість виконання операції стрижки вівці розраховується за 

формулою 

Õ
Ì

Ñ t
VÂ60

F
t 





,    (2.2) 

де F  - площа тіла вівці, м
2
. Для вівцематок F  = 1,0…1,8 м

2
; для 

баранів F  = 1,8…2,6 м
2
; 

В  - розрахунковий захват стригальної машинки, м. У неква-

ліфікованого стригаля В  = 0,058 м, у кваліфікованого – В  = 0,077 м; 

  - коефіцієнт захвата стригальної машинки;   = 0,5…0,9; 

МV  - швидкість руху машинки по тілу вівці, м/с. У стригаля 

високої кваліфікації МV  = 0,8…1,0 м/с; у стригаля середньої кваліфі-

кації МV  = 0,7…0,8 м/с; у стригаля низької кваліфікації МV  = 0,5…0,7 

м/с; 

Хt  - витрати часу на холості ходи машинки, хв. 

Витрати часу на холості ходи машинки розраховуються за фор-

мулою 

ÕÕÕÕ ntt  ,      (2.3) 
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де ХХt  - тривалість одного холостого ходу, с; ХХt  = 0,75 с 

(0,0125 хв.); 

Хn  - загальна кількість холостих ходів при стрижці однієї ві-

вці.  

Кваліфікований стригаль остригає одну вівцю за 55…60 робо-

чих ходів машинки, а некваліфікований – за 160…210. 

2.5.3 Продуктивність праці стригаля Сq  (гол/год.) визнача-

ється за формулою 

T

60
qÑ  .      (2.4) 

2.5.4 Кількість стригалів, необхідна для стрижки однієї ота-

ри Сn  (люд.) визначається за формулою 

CÇÌ
Ñ

qT

Ì
n


 ,     (2.5) 

де М - кількість голів овець в отарі, гол.; 

ЗМТ - тривалість робочої зміни, год. 

 2.5.5 Кількість робітників – подавальників Пn  (люд.) визна-

чається за формулою 

ÏÑ

C
Ï

n

n
n  ,     (2.6) 

де ПСn  - кількість стригалів, яких обслуговує один подавальник, 

люд. 

Кількість стригалів, яких обслуговує один подавальник розрахо-

вується за формулою 

Ï
ÏÑ

t

Ò
n   ,     (2.7) 

де Пt  - тривалість подачі однієї вівці до робочого місця стрига-

ля, с; Пt  = 38…41 с. (0,63…0,68 хв.). 

2.5.6 Загальна кількість стригалів, необхідна для стрижки 

всього поголів’я овець у встановлений період Ñ.ÇÀÃN  (люд.) визнача-

ється за формулою 

ÇÌCÇÌ
ÇÀÃ.Ñ

êDqT

zÌ
N




 ,    (2.8) 

де z  - кількість отар овець у господарстві; 

D  - тривалість стрижки овець, днів; 
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ÇÌê  - кількість робочих змін на добу. 

Кількість стригальних машинок при індивідуальному методі 

стрижки відповідає кількості стригалів. 

2.5.7 Тривалість стрижки однієї вівці при потоковому методі 

ПТ  (хв.) визначається за формулою 

    ÒÎ1Ï ttt1àÒ   ,    (2.9) 

де а  - кількість окремих операцій або робочих місць стригалів 

на потоковій лінії, а  = 4…8; 

1t  - тривалість виконання окремої операції при потоковому 

методі стрижки, хв.; 

Ît  - тривалість руху вівці від одного стригаля до другого, хв., 

Ît  = 2…5 с. (0,033…0,083 хв.) 

Тривалість виконання окремої операції при потоковому методі 

стрижки 

.
à

t
t C
1        (2.10) 

2.5.8 Кількість робітників – подавальників при потоковому 

методі стрижки ППn  (люд.) визначається за формулою 

.
t

60
n

1

ПП       (2.11) 

2.5.9 Продуктивність потокової лінії Л.СW  (гол/год.) при по-

токовому методі стрижки розраховується за формулою 

Ï
Ñ.Ë

Ò

60
W       (2.12) 

2.5.10 Кількість стригальних машинок при потоковому ме-

тоді стрижки ÌÀØÍ  (шт.), необхідна для дотримання встановлено-

го режиму роботи визначається по формулі 

 

ÇÌÇÌ

ÒÑ
ÌÀØ

êDT

ttzÌ
Í







,    (2.13) 

На основі розрахункової кількості стригалів визначають повний 

склад бригади стригального пункту. Кількість допоміжних робітників 

розраховують згідно з такими нормами: один точильник обслуговує 

до 12 – 15 стригалів (заточує 180 – 200 різальних пар протягом змі-

ни); один наладчик – 12 – 15 стригалів; один обліковець – 16 – 24 ро-

бітника при стрижці овець тонкорунної та напівтонкорунної порід і 

24 – 36 стригалів – із напівгрубою та грубою вовною; один класиру-
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вальник із помічником на столі СКШ-200 класирують протягом годи-

ни до 200 рун; прес для пакування вовни ПГШ-1Б обслуговують опе-

ратор і його помічник. 

 

2.5.11 Вибір машин та обладнання для технологічної лінії 

здійснюють згідно із розробленою схемою для кожної операції. Ма-

шини і обладнання повинні забезпечувати безперервність роботи лі-

нії, переробляти або транспортувати вовну згідно із зоотехнічними 

вимогами. 

Для стрижки овець призначені уніфіковані електростригальні 

агрегати. За своєю структурою це – модульні агрегати на 1; 6 та 12 

машинок, що дозволяє створювати стригальні пункти на будь-яке по-

голів’я овець, оснащувати їх машинками із гнучким валом МСО-77Б 

чи більш сучасними високочастотними МСУ-200. Типорозмір стри-

гального пункту за кількістю робочих місць вибирають на основі роз-

рахунків згідно з формулами (2.8) та (2.13). 

Потребу в обладнанні ÎÁn  для первинної обробки вовни (транс-

портер для переміщення рун вовни ТШ-0,5А, стіл класирувальний 

СКШ-200, прес ПГШ-1Б) узгоджують із продуктивністю лінії стриж-

ки овець або виходом вовни 

O

Ñ.Ï
ÎÁ

W

W
n  ,     (2.14) 

або 

.
ÊQ

Ï
n

ÏÎ

Ã
ÎÁ







     (2.15) 

де Ñ.ÏW  - пропускна здатність стригального пункту, рун/год.; 

ÎW  - пропускна здатність вибраного обладнання, рун/год.; 

ÎQ  - продуктивність вибраного обладнання, кг/год.; 

Ã  - коефіцієнт годинної нерівномірності надходження вовни 

на пресування, Ã  = 1,25; 

ÏÊ  - коефіцієнт використання преса, ÏÊ  = 0,85…0,9; 

Ï  - вихід вовни по стригальному пункту, кг/год. 

Пропускна здатність стригального пункту при індивідуальному 

методі стрижки 

ÇÀÃ.ÑÑÏ.Ñ NqW  .     (2.16) 

Пропускна здатність стригального пункту при потоковому ме-

тоді стрижки Ñ.ËÑ.Ï WW  . 
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Вихід вовни по стригальному пункту при стрижці овець індиві-

дуальним методом становить 

ÇÀÃ.ÑÑÂ NqgÏ       (2.17) 

де Âg  - середній настриг вовни з однієї вівці, кг. 

При визначенні необхідної пропускної здатності обладнання для 

пакування вовни слід орієнтуватися на найбільш напружений весня-

ний період стрижки, коли настриг вовни більший. За середній настриг 

приймається 2,8…3,2 кг/голову для тонкорунних і напівтонкорунних 

овець та 1,8…2,6 кг/голову для овець із грубою і напівгрубою вов-

ною. 

Обладнання ліній обробки вовни характеризується такими пока-

зниками: транспортер вовни ТШ-0,5А може забезпечувати перемі-

щення до 500 рун/год.; пропускна здатність стола для класирування 

вовни СКШ-200 при обслуговуванні двома працівниками – до 200 

рун/год.; продуктивність гідравлічного преса для пакування вовни 

ПГШ-1В – 0,4…0,65 т/год. 

До основних параметрів ванн для купання належать пропускна 

здатність, площа ванни, її глибина або об’єм. 

Необхідна добова пропускна здатність ванни ÄQ  (голів) стано-

вить: 

Ó
Ä

D

zÌ
Q


 ,      (2.18) 

де ÓD  - кількість днів роботи ванни. Прирівнюється до тривало-

сті стрижки овець у господарстві (вихідні дані). 

Фактична годинна пропускна здатність ÄQ  (голів/год.) визнача-

ється за формулою: 




ÇÌ

Ä
Ô

Ò

Q
Q ,      (2.19) 

де ЗМТ - тривалість робочої зміни, год.; 

 - коефіцієнт використання часу зміни,  = 0,85…0,95. 

Розрахункова пропускна здатність ÐQ  (голів/год.) установки 

скидального типу становить: 

O
Ö

Ð n
Ò

60
Q  ,      (2.20) 
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де On - кількість овець, які скидаються у ванну за один цикл, го-

лів, On  = 25…35 голів; 

ÖÒ - тривалість циклу, хв. 

Тривалість циклу визначається за формулою: 

ÕÕÏÎÁÇÀÃÖ ttttÒ  ,    (2.21) 

де ÇÀÃt - час, що витрачається на загін овець і віднесений до од-

ного циклу, хв., ÇÀÃt = 1,0…1,5 хв.; 

Ït - час, необхідний для переміщення овець та їх скидання, 

хв., Ït = 0,5…1,0 хв.; 

ÎÁt - час обробки овець, хв., ÎÁt = 1,5…2,5 хв.; 

ÕÕt - тривалість холостого ходу скидального механізму, хв., 

ÕÕt = 0,5…1,0 хв. 

Тоді необхідна кількість установок для купання: 

Ð

Ô
Ó

Q

Q
N  .      (2.22) 

Площа ванни для купання S  (м
2
) установок скидального типу 

дорівнює: 

OÏ nSS  ,      (2.23) 

де ÏS - питома площа ванни на одну вівцю, ÏS = 0,3…0,5 м
2
/гол. 

Приймаючи значення довжини ванни з умови, щоб вівці в мо-

мент скидання не травмувалися, оптимальну ширину ванни для ку-

пання ÎÏÂ визначають за формулою: 

L

S
ÂÎÏ  ,      (2.24) 

де L  - довжина ванни, м, L= 2,0…2,5 м. 

Об’єм ванни для купання необхідно вибирати якомога меншим, 

оскільки збільшення об’єму призводить до значного зростання витрат 

води, інсектицидів та палива, необхідного для підігрівання розчину. 

В той же час невелика глибина ванни може спричинити травмування 

тварин. 

Площа накопичувальних майданчиків визначається з розрахунку 

0,3…0,5 м
2
 на кожну необроблену вівцю та 0,2…0,3 м

2
 на одну голо-

ву після профілактичної обробки. Кожен майданчик повинен вміщу-

вати повністю одну отару. 
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Звіт повинен містити: номер і найменування роботи; мету ро-

боти; вихідні дані для розрахунків; розрахунки по п.2.5; висновки по 

роботі. 

 

2.6 Питання для самоконтролю 

2.6.1 Переваги механізованої стрижки овець. 

2.6.2 Зоотехнічні вимоги до стрижки овець. 

2.6.3 Назвіть склад комплекту обладнання для стрижки овець і 

первинної обробки вовни. 

2.6.4 Із яких операцій складається виробничий процес стрижки 

овець? 

2.6.5 Охарактеризуйте індивідуальний метод стрижки овець. 

2.6.6 Охарактеризуйте потоковий метод стрижки овець. 

2.6.7 З яких чинників складається тривалість стрижки однієї вів-

ці індивідуальним методом ? 

2.6.8 Як визначити продуктивність праці стригаля при стрижці 

індивідуальним методом ? 

2.6.9 Як визначити продуктивність праці стригаля при стрижці 

потоковим методом ? 

2.6.10 Як визначити необхідну кількість робітників-

подавальників при потоковому методі стрижки ? 

2.6.11 Які категорії робітників (основні та допоміжні) входять до 

складу стригального пункту ? 

2.6.12 Як визначити потребу стригального пункту в стригальних 

машинках (транспортерах для переміщення рун вовни, класируваль-

них столах, пресах) ? 

2.6.13 Назвіть основні параметри ванни для купання овець. 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 – Комплекти обладнання для стрижки овець 

 

Обладнання 

Марка стригального агрегату 

ЭСА-1Д 
ЭСА-

12Г 

ЭСА-

6/200 

ЭСА-

12/200 

Стригальна машинка: 

МСО-77Б 

МСУ-200 

МСУ-200В 

 

1 

- 

- 

 

12 

- 

- 

 

- 

- 

6 

 

- 

12 

- 

Вал гнучкий ВГ-10 1 12 - - 

Електродвигун АОЛ-012-2С 1 12 - - 

Блок-перетворювач - - С-572А НЭ-9401 

Апарат точильний: 

ДАС-350 

ТА-1 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

1 

Комплект силової і освітлю-

вальної мережі 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

Електростанція АБ-4Т-400 - 1 1 1 

 


