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W zeszłym roku Rostsel-
mash wyprodukował 
ponad 3700 kombajnów 

zbożowych. Firma kontroluje po-
łowę rosyjskiego rynku nowych 
maszyn żniwnych. Jednym real-
nym konkurentem jest białoruski 
Gomselmash, do którego należy 
kolejne 30 procent rynku. I choć 
potencjał działalności firmy Rost-
selmash jest olbrzymi, wszak Rosja 
posiada 9 procent światowego are-
ału gruntów ornych, co w przeli-
czeniu daje około 50 mln ha ziemi 
uprawnej, to producent z Rostowa 
nad Donem nie zamyka się na kraj, 
planując ekspansję na rynki Euro-
py Zachodniej i Ameryki Północ-
nej. W osiągnięciu tego celu ma 
pomóc strategia ustalona na lata 
2015–2020, wedle której ma po-
wstać co najmniej 5 nowych mode-
li kombajnów (w tym kombajn hy-
brydowy), nowe sieczkarnie, a tak-
że ciągniki, opryskiwacze, sprzęt 
uprawowy. Pierwszy sprzęt już 
ujrzał światło dzienne, a jest nim 
kombajn RSM 161, który – we-
dług producenta – jest w stanie 
skosić w sezonie nawet 2000 ha.

Pierwszym 
gospodarstwem, 
które zakupiło najnowszy kom-
bajn firmy Rostselmash jest 
ZAO Pavlovskaya MTS z siedzi-

bą w Pawłowsku (obwód worone-
ski) położonym w południowo-
-zachodniej części Rosji. Park 
maszynowy tego gospodarstwa 
oparty jest głównie na maszy-
nach firmy Rostselmash, w tym: 
kombajnach Torum 740 i Ac-
ros 580 oraz ciągnikach Versa-
tile 305, 2375 oraz 435. Maszyny 
mają co robić, wszak do uprawy 
jest w nim około 14 tys. ha grun-
tów ornych, na których wysiewa-
na jest m.in. pszenica, jęczmień, 
kukurydza i słonecznik. O wybo-
rze nowej maszyny zadecydowała 
– jak twierdzi dyrektor gospodar-
stwa Wiktor Skutnev, oceniając 
testy tej maszyny – dokładność 
czyszczenia, niskie straty ziarna, 
a przede wszystkim wyso-
ka przepustowość zbli-
żająca się do 45 ton na 
godzinę. To zasługa za-
montowanego w kombaj-
nie zespołu omłotowego 
Tetra Proces-

sor. Pierwszym jego elementem 
jest zasadniczy bęben młócący 
o średnicy 800 mm i szerokości 
1650 mm, który posiada na obwo-
dzie 10 cepów.  Jego prędkość ob-
rotowa regulowana jest w zakresie 
od 210 do 970 obr./min. W dal-
szym etapie masa zbożowa prze-
kazywana jest odrzutnikiem do 
separatora, którego palce przecze-
sują warstwę słomy, aby wyczesać 
pozostałe jeszcze w kłosach ziar-
no, które następnie jest przekazy-

wane do układu czyszczącego. 
Bęben separatora mierzy 750 mm 
średnicy. Dalej znajduje się od-
rzutnik, który usprawnia prze-
kazywanie słomy na wytrząsacze. 
Rosyjski producent po raz pierw-
szy zdecydował się zamontować 
w swojej maszynie sześć wytrzą-
saczy. Mają one powierzchnię li-
czącą aż 6,1 m2, co w połącze-
niu z łączną powierzchnią kle-
pisk pod bębnami 3,3 m2, daje 
aż 9,4 m2 całkowitej powierzchni 
separacji. 

Wymłócone ziarno 
poprzez podsiewacz i układ 
czyszczący zbudowany z dwóch 
sit (system Optiflow) trafia do 
przenośnika, a następnie do 
zbiornika o pojemności 10 500 
litrów. Odpowiada to ładowno-
ści około 8 ton pszenicy. Wyła-
dunek następuje z szybkością 115 
l/s, czyli trwa około półtorej mi-
nut. Wysokość rozładunku wy-
nosi 5,1 m. Sterowanie położe-
niem rury wyładowczej oraz za-
łączenie wyładunku odbywa się 
przyciskami zamontowanymi na 
wielofunkcyjnej dźwigni wbudo-
wanej w prawy podłokietnik. Joy-
stick służy również do podnosze-
nia i opuszczania hederu, obsługi 
nagarniacza, załączania autopi-
lota oraz wyboru pracy systemu 
pomiarowego. Maszyna ta może 
bowiem monitorować czas pracy, 
skoszoną powierzchnię czy prze-
jechaną odległość. Te dane wraz 
z poglądem parametrów omłotu 
czy pracy pozostałych mechani-
zmów wyświetlane są na moni-
torze Adviser III o przekątnej 10 
cali. Komfortową pracę ma gwa-
rantować kabina Luxury Cab, ze 
zwiększoną o 30 procent prze-
strzenią roboczą, w porównaniu 
do kabin pozostałych kombajnów 
Rostselmash. Wyposażeniem 
standardowym jest klimatyzacja, 
lodówka, szuflada na dokumen-
ty, dodatkowe miejsce dla pasa-
żera, regulowana w trzech płasz-
czyznach kolumna kierownicza 
oraz fotel pneumatyczny ope-
ratora klasy business, który ma 
pięć ustawień. Kabina ma zapew-
nić doskonałą widoczność, która 
związana jest m.in. z 16 lampami 
roboczymi. Oświetlają one zespo-
ły żniwne, które w przypadku tej 
maszyny mogą mieć szerokość 6, 
7 lub 9 m. 

Do napędu kombajnu 
wykorzystano sześciocylindro-
wy 24-zaworowy silnik Cummins 
QSL o pojemności 8,9 litra i mocy 
360 KM. Oprócz napędu podze-
społów roboczych motor wyko-
rzystywany jest m.in. do zasilania 
pompy hydrostatycznego układu 
jezdnego o trzech zakresach pręd-
kości. Kombajn, który mierzy 3,5 
m szerokości,  jest w stanie poru-
szać się z prędkością do 40 km/h. 
Pracę w trudnym terenie ma za-
pewnić dodatkowy napęd na tyl-
ną oś. Najnowszy kombajn objęty 
jest specjalnym programem, we-
dle którego przy zakupie tej ma-
szyny rosyjskie gospodarstwo  
może otrzymać dotację pań-
stwową w wysokości 20 procent 
wartości. A cena tej maszyny 

wynosi około 12 mln rubli, czy-
li niespełna 730 tys. zł. Łącznie 
w tym roku powstanie ok. 100 
kombajnów RSM 161, zaś plany 

produkcyjne na 2016 roku prze-
widują kolejnych 400 maszyn.   

Przemysław STANISZEWSKI

Rostselmash zaliczany jest do pięciu największych światowych pro-
ducentów kombajnów i sprzętu rolniczego. W zeszłym roku �rma ob-
chodziła jubileusz 85-lecia. Przez ten czas w fabryce w Rostowie nad 
Donem wyprodukowano ponad 2,5 mln kombajnów. Pierwszy sprzęt 
żniwny powstał w tym zakładzie już w latach 30. Był to Staliniec, który 
w 1937 roku na światowych targach przemysłowych w Paryżu otrzy-
mał najwyższą nagrodę – Grand Prix. Obecnie Rostselmash posiada 
zakłady produkcyjne w Rosji, Kanadzie, USA oraz w Kazachstanie. Ofe-
ruje 24 typy maszyn rolniczych, w tym ponad 150 różnego typu mo-
deli. Oprócz kombajnów żniwnych produkuje m.in. ciągniki, sieczkar-
nie do kukurydzy, kosiarki pokosowe, opryskiwacze. Firma jest obec-
na ze swoimi produktami na 28 rynkach. Zdaniem rosyjskiego pro-
ducenta, kombajny zbożowe aż w 90 procentach powstają z części 
i elementów wyprodukowanych w Rosji.

Luksusowy kombajn z Rosji
Na listopadowej wystawie Agritechnica 2015 w Hano-
werze, rosyjski Rostselmash zaprezentuje nową siecz-
karnię RSM 140X oraz przegubowy ciągnik gąsienicowy 
Versatile DeltaTrack 550 dysponujący mocą 550 KM. Naj-
większym przebojem będzie jednak najnowocześniej-
szy kombajn zbożowy jaki powstał w fabryce w Rosto-
wie nad Donem – model RSM 161. Mimo że maszyna 
jest produkowana od połowy czerwca br., to rolnicy zło-
żyli już zamówienia na około 300 takich kombajnów.


