
УДК 631 
 

ТРАКТОРИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА 

 
Шелест М.С., асистент, 

Кузьмів Я.В., студент  
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна  

 
 Трактор - це складна самохідна машина для переміщення і 

приводу робочих органів мобільних машин та знарядь, а також 
перевезення вантажів на причепах. На сьогодні існує безліч тракторів 

різних фірм, що пропонують аграріям свої машини для використання у 
галузі рослинництва. Розглянемо трактори фірми  New Holland, 

оскільки на своєму офіційному сайті, вони вже поділили свої машини 
за призначенням. 

 Мета порівняти та знайти причину використання саме цих 
тракторів в галузі рослинництва. 

 Тож, на вищезазначеному сайті компанії до нашої уваги 
пропонують трактори серії Т8 і Т7 HEAVY DUTY. Для порівняння 
було обрано по два трактори з серії із найменш і найбільш потужними  

двигунами (табл. 1). 
 Таблиця 1 

Характеристики двигунів тракторів фірми New Holland, що 

призначені для рослинництва 

Характеристики T7.290 T7.315 T8.320 T8.435 

Двигун New 
Holland 

NEF NEF FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 

К-ть циліндрів / 

подача повітря / 
к-ть клапанів 

6 / 

турбонагнітач зі 
змінною 

геометрією та 

електронним 
управлінням / 4 

6 / 

турбонагнітач 
зі змінною 

геометрією та 

електронним 
управлінням / 4 

6 / 

Турбонагнітач з 
перепускним 
клапаном / 4 

6 / 

турбонагніта
ч зі змінною 
геометрією 

та 
електронним 

управлінням 
/ 4 

Робочий об'єм 

(см³) 

6728 6728 8700 8700 

Максимальна 
потужність 
[кВт/к.с.] 

212 / 288 230 / 313 209/284 307/417 

Номінальна 

потужність 
[кВт/к.с.] 

199 / 271 221 / 300 184/250 279/380 

 



Продовження таблиці 1 

Номінальна 

частота 
обертання 
двигуна (об/хв) 

2100 2100 2000 2000 

Макс. крутний 
момент  (Нм) 

1194 при 1400 1282 при 1400 1407 1850 

 Після порівняння наданих характеристик двигунів можна 

зробити висновок, що дані трактори використовуються саме в сфері 
рослинництва з тої причини, що їх двигуни є досить потужними для 

взаємодії з новітніми сільськогосподарськими машинами, які створені 
з метою виконання операцій, що потребують великих енергозатрат. 

Саме тому, при виборі трактора, що може агрегатуватись з с/г машиною 
важливою характеристикою є потужність двигуна чи клас тяги 

трактора та його маса. Тому, ми вважаємо доцільним використання 
даних тракторів, а  саме в цілях обробітку ґрунту, посіву чи внесення 

добрив. Трактори із менш потужним двигуном, можуть не 
задовольнити потреби рослинництва. 

Аналізуючи техніко-експлуатаційні характеристики тракторів 

T8.320 та T8.435 встановлено, що трактор T8.320 має нижчу вартість,  
меншу потужність, менші витрати палива. Однак він більш 

універсальний і може використовуватись для ширшого спектру 
забезпечення технологічних операцій. натомість експлуатація трактора 

T8.435 направлена на забезпечення більш енергоємних операцій, 
наприклад, оранка, глибоке розпушення. Його використання на менш 

енергоємних операціях буде не ефективна (перевитрата паливо-
мастильних та інших витратних матеріалів). 
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