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Obwarowane 22 patentami dzieło in-
żynierów z firmy nad Donem jest już 
w produkcji seryjnej. Model RSM 161 
marki Rostselmash pod kątem wydaj-
ności stanowi wypełnienie luki między 
dobrze znanymi maszynami serii Acros 
i Torum. Nowy kombajn zbożowy rosyj-
skiej marki Rostselmash to jednak coś 
znacznie więcej niż tylko uzupełnienie 
oferty. Maszyna różni się wyraźnie od 
swoich klawiszowych starszych braci 
zarówno konstrukcją wewnętrzną, jak 
i wyglądem zewnętrznym.

Pszenica o wilgotności 45%!
Pierwszy na terytorium Unii Europej-

skiej cykl pokazów demonstracyjnego 
okrętu żniwnego Rostselmash RSM 161 
rozpoczął się w Bułgarii. Kombajn poka-
zał następnie swoje możliwości w Ru-
munii i na Węgrzech. Kolejnym i zara-
zem ostatnim krajem, do jakiego zawi-
tał rosyjski okręt żniwny, była Polska. 
Na terenie naszego kraju odbyło się 
sześć sprawdzianów polowych.  Pod-
czas pierwszego z nich kombajn zmie-
rzył się z ekstremalnie mokrą pszenicą 
ozimą. Wilgotność nasion wynosiła bo-
wiem 45%. W takich warunkach omłot 

oczywiście nie ma naj-
mniejszego sensu. Po 
pierwsze jednak, termin 
pokazu był nieubłaga-
ny, a po drugie – wyjąt-
kowo mokre zboże było 
doskonałą okazją do po-
kazania bardzo wysokiej 
odporności rosyjskiego 
kombajnu na zapchania.

W czasie naszej wizy-
ty w Lubaszczu warun-
ki wilgotnościowe by-
ły zdecydowanie bar-
dziej przychylne, choć 
jeszcze dość dalekie od 
optymalnych. Na chwi-
lę przed wjechaniem 
w łan pszenicy ozimej 
o plonie szacowanym 
na 8-9 t/ha miernik za-
wartości wody w nasio-
nach pokazał niespełna 
19%. Zbiór utrudniały 
ponadto dość grząskie 
miejscami podłoże oraz 
spory udział mocno wylęgniętych roślin. 
W takich warunkach maszyna dzielnie 
sobie radziła przy jeździe pod włos. Go-

rzej wyglądała praca kombajnu zgod-
nie z kierunkiem wylegania. Sytuację 
z pewnością, mimo aktywnego układu 

Rostselmash RSM 161Rostselmash RSM 161
Podczas tegorocznych żniw odbyły się w Polsce pre-
mierowe próby polowe pierwszego w historii firmy 
Rostselmash kombajnu zbożowego z sześcioklawiszo-
wym wytrząsaczem. Blisko 400-konną maszynę odwie-
dziliśmy przy zbiorze pszenicy ozimej w Lubaszczu koło 
Nakła nad Notecią.
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Pracujący na pokazie kom-
bajn miał jeszcze 360-kon-
ny silnik marki Cummins 
spełniający normę czysto-
ści spalin Euro IIIA. Obec-
nie oferowane egzemplarze 
mają już jednostki o 20 KM 
silniejsze i instalację SCR 
z charakterystycznym nie-
bieskim korkiem.

Obejrzyj film 
na rpt.pl



PREZENTACJE

kopiowania gruntu, utrudniał szeroki, 
mierzący 9 m zespół żniwny. Naszym 
zdaniem jednak maszyna poradziłaby 
sobie znaczniej lepiej po zamontowa-
niu do belki palcowej hedera podno-
śników wyległego łanu.

Silnik 
z wtryskiem AdBlue

Zdaniem producenta Rostselmash 
RSM 161 jest w stanie w sprzyjających 
warunkach osiągnąć wydajność maso-
wą 45 t/h. Podczas pokazu w Lubaszczu 
przy stojącym łanie prędkość robocza 
maszyny kształtowała się na poziomie 
4,5 km/h, zaś obciążenie silnika sięgało 
około 90%. Pracujący dość nisko heder 
pozostawiał ściernisko o wysokości 10-
15 cm. Warunki te pozwalały kombajno-
wi wykazać się wydajnością dochodzą-
cą do 4,2 ha/h i przepustowością ziarna 
wynoszącą niespełna 36 t/h. Przy wylę-
gniętych fragmentach zboża parametry 
te spadały o blisko połowę. Straty ziarna 
były cały czas utrzymywane na dopusz-
czalnym poziomie.

Maszyna demonstracyjna była wy-
posażona w sześciocylindrowy dołado-
wany silnik Cummins QSL 8.9 o pojem-
ności 8,9 l oraz mocy znamionowej 360 
KM. Jednostka ta dzięki systemowi ze-
wnętrznej recyrkulacji spalin eEGR speł-
nia normę emisji spalin Euro IIIA. Obec-
nie oferowany kombajn wyposażony jest 

już w motor dosto-
sowany do standar-
du czystości gazów 
wydechowych Euro 
IV. Poziom ten za-
wdzięcza on kombi-
nacji układów: DOC, 
eEGR i SCR. Obecnie 
montowany diesel 
ze stajni Cumminsa 
ma ponadto moc 
nominalną wyższą 
o 20 KM, która jest 
uzyskiwana przy 
prędkości silnika wynoszącej 2100 obr./
min. Motor nie ma funkcji power boost. 
Olej napędowy do komór spalania ame-
rykańskiej jednostki trafia z baku o po-
jemności 1050 l. Po lewej stronie, w ob-
rębie przedziału silnika znajdziemy także 
120-litrowy zbiornik płynu AdBlue. Kom-
bajn do oczyszczania rotacyjnej osłony 
przeciwpyłowej pakietu chłodnic wy-
korzystuje turbinę zasysającą omiatany 
z niej kurz.

Z hederem o szerokości 9 m
Napęd na przednie koła o rozmiarze 

680/85R32 przenoszony jest poprzez 
hydrostatyczny wariator duńskiej marki 
Sauer-Danfoss oraz trzystopniową prze-
kładnię przełączaną mechanicznie. Za 
dopłatą czołowa oś może być wyposa-
żona w ogumienie o szerokości 80 cm. 
Do wprawiania w ruch hedera, młocar-
ni, rury wyładunkowej i sieczkarni sło-
my służą napinane elektrohydraulicznie 
sprzęgła pasowe.

Do Rostselmasha RSM 161 dostępne 
są hydropneumatycznie odciążane zbo-
żowe zespoły żniwne typu Power Stream 
o szerokości roboczej: 6, 7 i 9 m. Kom-
bajn pokazowy miał założony najwięk-
szy z tego przedziału, ważący 2,4 t heder. 
Wszystkie zespoły żniwne wyposażone 
są w planetarny napęd listwy nożowej 
oraz hydraulicznie regulowane i wpra-
wiane w ruch motowidła. Co ciekawe, 
producent w maszynie tej zrezygnował 

ze znanego w Vectorze i Acrosie osobne-
go układu do uruchamiania nagarniacza.

Aktywne 
kopiowanie podłoża

Heder łączy się z gardzielą wahliwie 
w obu płaszczyznach. Do przechylania 
zespołu żniwnego na boki służy znajdu-

Gardziel kombajnu ma regulację wzdłużne-
go przechyłu przegubowej płyty przedniej, 
dzięki czemu możemy zmieniać kąt pracy li-
stwy tnącej hedera.

Podczas naszej wizyty kombajn zmagał się miejscami z bardzo wy-
ległym łanem pszenicy.

Wszystkie trzy klepiska młocarni mają cen-
tralną zdalną regulację położenia. Za ich 
przestawianie odpowiada jeden siłownik 
hydrauliczny.
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jący się z lewej strony przenośnika po-
chyłego siłownik hydrauliczny. Pozwa-
la on zarówno na manualną obsługę tej 
funkcji poprzez dżojstik w kabinie, jak 
i na automatyczne śledzenie rzeźby te-
renu. Kopiowanie podłoża, zależnie od 
wyboru operatora, działa w trybie stałe-
go zdefiniowanego nacisku bądź w try-
bie stałego prześwitu. W drugim przy-
padku za pracę systemu odpowiadają 

dwie pary zainstalo-
wanych pod podło-
gą hedera wąskich 
płóz. Poza przechy-
łem bocznym ze-
spół żniwny może-
my także ustawiać 
w kierunku wzdłuż-
nym. Jest to już jed-
nak typowo manu-
alna mechaniczna 
operacja, wykony-
wana z obu stron 
gardzieli za pomo-
cą wrzecion śrubo-
wych. Regulacja ta 
pozwala w razie po-
trzeby zmienić kąt 
cięcia belki nożo-
wej. W przypadku 
zablokowania ma-
są roślinną hedera 
bądź przenośnika 
ukośnego możemy 
skorzystać z hydro-
statycznego napę-
du zwrotnego tych 
podzespołów.

Co ciekawe, w kombajnie RSM 161 
producent zrezygnował ze znanego z po-
zostałych modeli podajnika grzebienio-
wo-palcowego na wlocie gardzieli. Dla 
odmiany jednak firma znad Donu zasto-
sowała dodatkowy element na wylocie 
z elewatora pochyłego. Pojawił się bo-
wiem bęben palcowy mający za zada-
nie nie tylko wyrównać poprzeczny prze-
pływ materiału, ale także przyspieszyć go 
wstępnie przed wejściem w strefę młóce-
nia. Podajnik ten pomaga także w separa-
cji kamieni ze strumienia masy żniwnej.

Synchroniczna regulacja 
wszystkich klepisk

Sercem kombajnu jest bęben młócą-
cy o szerokości 1630 i średnicy 800 mm. 
To m.in. dzięki niemu kombajn ma bar-
dzo wysoką odporność na zapchania. 
Prędkość głównego bębna ustawiamy 
elektrohydraulicznie. Zakres tej regula-
cji jest bardzo szeroki i wynosi 210-970 
obr./min. Kolejny w łańcuchu technolo-
gicznym bęben pośredni podaje mate-
riał do separatora rotacyjnego o średni-
cy 750 mm. Jego obroty możemy zmie-
niać w dwóch wielkościach poprzez po-
luzowanie wygodną dźwignią napinacza 
i przełożenie pasa klinowego w inną pa-
rę kół pasowych. Słoma z resztkami ziar-
na przenoszona jest następnie odrzut-
nikiem na sześciosekcyjny wytrząsacz 
o długości 3,5 m. Pod trzema pierwszymi 
z czterech wymienionych bębnów znaj-

dują się klepiska. Warto wspomnieć, że 
wszystkie z nich regulowane są jedno-
cześnie i bezstopniowo za pomocą jed-
nej pary przycisków na panelu w kabinie. 
To pierwsze takie rozwiązanie na rynku 
kombajnów zbożowych. Funkcja ta zo-
stała zastrzeżona patentem.

Przesiane przez klepiska nasiona i za-
nieczyszczenia spadają na schodkowy 
podsiewacz. Masa transportowana jest 
następnie na sito wstępne. Na tym eta-

pie podmuch strumienia powietrza usu-
wa sporą ilość drobnych i lekkich resztek 
roślin. Odsiew z sita przedniego kiero-
wany jest na arfę górną, zaś przesiew na 
dolną. Sito górne zakończone jest prze-
dłużeniem kłosowym. To jedyny element 
w zespole czyszczącym regulowany me-
chanicznie z tyłu maszyny. Do operacji 
tej służą dwie dźwignie. Wszystkie po-
zostałe sita żaluzjowe ustawiamy elek-
trycznie, zarówno z poziomu kabiny, jak 
i z lewej strony kombajnu. Rostselmash 
może poszczycić się największą obecnie 
na świecie powierzchnią pneumatycznej 
separacji wynoszącą 7,1 m2. Za odwiewa-
nie zanieczyszczeń odpowiedzialny jest 
sześciosegmentowy turbinowy wenty-
lator z napędem hydrostatycznym. Si-
łę strumienia powietrza ustawiamy po-
przez sterowany zdalnie zawór dławiący.

Z sieczkarnią słomy 
i rozrzutnikiem plew

Na wylocie kombajnu znajdują się 
sieczkarnia słomy wraz z biernym łopat-
kowym rozrzutnikiem rozdrobnione-
go materiału, a także tarczowy rozpy-
lacz plew, zgonin i straconego na sitach 
ziarna. Siekacz słomy ma dwie prędkości 
robocze. Z kolei w napędzanym hydrau-
licznie rozrzutniku plew możemy obro-

Potężna maszyna znad Donu może poszczycić się rekordową po-
wierzchnią sit wynoszącą 7,1 m2. W przeszłości tylko dwa kombaj-
ny mogły pochwalić się większym zespołem czyszczącym.

Te czujniki optyczne pozwalają na bieżący 
podgląd ilości niedomłotu na ekranie kom-
putera pokładowego.

W nowej kabinie, poza nowoczesną bryłą, 
pojawił się także całkowicie odświeżony, bo-
gatszy dżojstik. Pozwala on m.in. szybko 
przywołać jedną z dwóch zaprogramowa-
nych pozycji hedera.
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RSM 161 to pierwszy sześcioklawiszowy kombajn zbożowy w staj-
ni Rostselmash.



ty tarcz zmieniać bezstopniowo poprzez 
przyciski w kabinie oraz pokrętło z le-
wej strony maszyny. Kombajn na poka-
zie w Lubaszczu odkładał słomę w wał, 
zaś odwiewy z sit były równomiernie roz-
prowadzane na całej szerokości robo-
czej hedera. Przestawienie układu z po-
kosowania słomy na jej siekanie wyma-
ga jedynie przełożenia za pomocą dźwi-
gni płyty spadowej. Jej pozycja, dostoso-
wana do zasilania komory rozdrabnia-
cza, zostanie wykryta przez czujnik, któ-
ry da zielone światło do automatyczne-
go załączenia sieczkarni wraz z urucho-
mieniem młocarni. Rozrzutnik plew wy-
łączamy z pracy poprzez wyjęcie dwóch 
sworzni, odchylenie go ku górze i zawie-
szenie na przymocowanych do obudo-
wy wytrząsacza hakach.

Imponująca 
wysokość rozładunku

Oczyszczone ziarno kierowane jest 
klasycznym łańcuchowo-łopatkowym 
podnośnikiem do zaopatrzonego w elek-
trycznie otwierane pokrywy zbiornika 
o pojemności 10 500 l. Rostselmasha RSM 
161 żadne przyczepy czy naczepy nie za-
skoczą, ma on bowiem imponującą wy-
sokość rozładunku wynoszącą 5,05 m. 
Niedomłot, w charakterystyczny dla ma-
szyn z Rostowa sposób trafia do domła-
cacza z karbowaną obudową i trzema zę-
batymi łopatkami przecierającymi. Mie-
szanina po obróbce podawana jest na-
stępnie na tylną część podsiewacza.

Miejsce pracy operatora, w porówna-
niu do dotychczasowych modeli, bardzo 

się zmieniło. Kabina kombajnu RSM 161 
o nazwie Luxury Cab ma o 30% większą 
od starszych braci powierzchnię oszkle-
nia, a jej objętość to 4 m3. Znacząco zmie-
nił się także wystrój wnętrza. Centralnym 
jego punktem jest pneumatycznie amor-
tyzowany fotel operatora. Po jego lewej 
stronie znajduje się wygodne siedzisko 
dla pasażera, zaś po prawej pojemny 
chłodzony schowek oraz zmodernizo-
wany podłokietnik. Na bocznym panelu 
w oczy rzuca się nowy dżojstik oraz no-
wy terminal pokładowy. Ten ostatni no-
si nazwę Adviser III i ma kolorowy doty-
kowy ekran o przekątnej 10 cali. Wyświe-
tlacz ten umożliwia także obserwację ob-
razu z zamontowanych z tyłu kombajnu 
dwóch kamer. Obsługa nowego termina-
la jest naszym zdaniem bardzo przyjazna.

W ofercie marki Rostselmash pojawił się po raz pierwszy dotykowy kolorowy panel ste-
rujący. W obecnie oferowanej generacji RSM-a 161 został on wzbogacony o wskaźnik po-
ziomu płynu AdBlue.
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– Rostselmash RSM 161 to kom-
bajn o przepustowości porównywal-
nej do takich maszyn na rynku jak 
np.: Claas Lexion 650, New Holland 
CX 8.70 czy John Deere T660. Jest 
jednak o około 300 tys. zł tańszy – 
zapewnia Sylwester Wilk, prezes fir-
my Lupus Wilk, wyłącznego impor-
tera na Polskę sprzętu z Rostowa.


