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Prieš keletą metų ACROS 560 papildė 
kompanijos „ROSTSELMASH“ modelių gre-
tas ir tarp Europos žemdirbių jau spėjo pel-
nyti populiarumą. Kombaine, kuris pirmiau-
sia skirtas ES šalių rinkoms, sumontuotas 
275 AG variklis CUMMINS/QSC, atitinkantis 
STAGE IIIA normas ir pasižymintis galingu-
mu bei ekonomiškumu. 

„Per daugybę darbo metų mačiau ne-
mažai technikos, – pasakoja Kauno rajono 
ūkininkas Saulius Pauras. – Iš tiesų tai puiki 
mašina! Netikėjau, kad toks našus kombai-
nas gali būti labai ekonomiškas – ACROS 
560 tai įrodė. Pilno talpaus degalų bako už-
tenka daugiau nei trims šimtams hektarų. Be 
to, kombaine ACROS 560 viskas sumontuo-
ta taip, kad kombainininkui dirbti būtų kuo 
patogiau. Ypač norėčiau pabrėžti ACROS 
560 patikimumą. Per visą derliaus ėmimo 
laikotarpį nepasitaikė nė vieno gedimo, dėl 
kurio kombainas per darbymetį stovėtų.“

Joniškio rajono, kuriame kasmet kom-
bainų ACROS 560 parduodama vis daugiau, 
ūkininkai Artūras, Jurijus ir Valentinas Sičio-
vai pirko net du šiuos kombainus. „Tai ge-
riausias kainos ir kokybės santykis, – kalba 
jie sutartinai. – Vieno hektaro javų nukūlimo 
savikaina yra mažiausia, o kokybė ir našu-
mas nesiskiria nuo vakarietiškų kombainų.“

Pavyzdiniame Joniškio rajono ūkininko 
Antano ūkyje dirba net 3 „ROSTSELMASH“ 
kombainai, tarp jų ir ACROS. „Vertinu kom-
baino paprastumą ir pigią eksploataciją, 
– tvirtina ūkininkas. – Šių kombainų priežiūra 
paprasta, o dalys mažiausiai kelis kartus pi-
gesnės už vakarietiškų. Be to, nusipirkti jų 
taip pat ne problema. Pavyzdžiui, netyčia už-
kliudžius kliūtį kombaino pjaunamuoju apa-
ratu, jam sutaisyti nereikia mokėti tūkstančių 
litų ir laukti reikiamų detalių kelis mėnesius.“ 
Ūkininkas iš savo patirties pasakoja, kad 
vakarietiška technika perkrauta sudėtingos 
elektronikos, kurią Lietuvoje sunkiai kas 
gali suprasti ir suremontuoti. Neretai pasi-
taiko, kad dėl šios priežasties triskart bran-
gesnė technika stovi laukuose darbymečio 
metu. Ūkininkas džiaugiasi, kad per dieną 
su ACROS kombainu nesunkiai prikulia 180 
tonų grūdų.

ACROS 560 išsiskiria patraukliu dizainu. 
Raudonai baltas kombainas, sukurtas pagal 
„ROSTSELMASH“ stilių, palieka labai ma-
lonų įspūdį. Žmonės, dirbantys su ACROS 
560, didžiuodamiesi sako: „Pažiūrėkite, kaip 
jis atrodo lauke! Tikras gražuolis!“

Klasika – tai pirmiausia patikimumas. Pjau-
namajame aparate sumontuota laiko patikrin-
ta tradicinė įranga. Tačiau yra ir patobulinimų: 
prieš transporterį, nuožulniojoje kameroje, 

įrengtas unikalus tolygaus masės padavimo 
įrenginys, o specialios „šukos“ tolygiai pa-
skirsto masę ir stumia ją į būgną. Nuožulnioji 
kamera lengvai pritaikoma visų rūšių kultū-
roms kulti, padidintas tarpas tarp transporte-
rio juostų ir nuožulniosios kameros karkaso, 
todėl javai tolygiai paduodami į būgną.

ACROS 560, kaip ir visi kompanijos 
„ROSTSELMASH“ gaminami grūdinių kultū-
rų derliaus nuėmimo kombainai, turi nuo 6 
iki 9 m užgriebio pločio Power Stream se-
rijos pjaunamąsias, kuriose numatyti plane-
tiniai reduktoriai Schumacher, užtikrinantys 
greitą ir švarų pjovimą su minimaliais nuos-
toliais (maždaug 0,5 proc.). Dar vienas šių 
pjaunamųjų privalumas – lenktuvų hidrauli-
nė pavara, kuri užtikrina bepakopį jos suki-
mosi greičio reguliavimą ir leidžia optimaliai 
bei tolygiai paduoti masę ir didinti našumą. 
Paprastas ir patikimas hidromechaninis rel-
jefo kopijavimo įrenginys Level Glide fiksuo-
ja paviršiaus nelygumus – tai ypač praverčia 

dirbant tamsiu paros metu, kai 
dirva akmenuota ir nelygi.

Be to, su ACROS 560 galima 
užsisakyti specialius adapterius 
kukurūzų ir saulėgrąžų derliui 
nuimti. Komplektuojant kombai-
ną numatytas ir vežimėlis pjau-
namajai transportuoti. 

Tradicinė kūlimo sistema teisėtai laiko-
ma ACROS 560 kombaino privalumu. Ką 
galima pasakyti apie klasikinę vieno būgno 
kuliamąją, kai būgno skersmuo didžiausias 
pasaulyje (800 mm)? Atsiliepimai – labai 
geri. Svarbiausiems įrenginio privalumams 
priskirtinas ir didelis našumas, mažos ener-
gijos sąnaudos ir 95 proc. grūdų atskyrimas 
jiems einant pro būgną. Opcijų atžvilgiu 
prieinamas kuliamosios būgno apsukų ma-
žinimo reduktorius, užtikrinantis švelnų kūli-
mo režimą ir labai gerą grūdų kokybę. Be šio 
režimo nebūtų įmanoma nuimti saulėgrąžų, 
kukurūzų, skirtų grūdams, žirnių, sojų, sėkli-
nių žolių bei kitų kultūrų, kurias reikia kulti 
rūpestingai, derliaus.

Tikimybė, kad užsikimš ACROS 560 bū-
gnas, yra minimali. Tačiau net ir tokiems atve-
jams kuriant kombainą numatytas unikalus 
patentuotas pobūgnio gilaus (iki 8 cm) išme-
timo įrenginys Jam Control, pakanka vieną 
kartą paspausti mygtuką. Tai garantuoja sta-

bilų mašinos darbą bet kokiomis sąlygomis. 
ACROS 560 montuojami 5 klavišų 7 kas-

kadų šiaudų kratikliai ir 2 sietų valymo sis-
tema. Kombaino konstrukcijoje numatytas 
patentuotas ir laiko patikrintas banguotasis 
sietas. Skirtingi viršutinio sieto „šukų“ dy-
džiai padeda tolygiai paskirstyti oro srautą, 
kurį pučia 6 menčių išcentrinis ventiliatorius, 
dėl to grūdai išvalomi geriau.

Likusios neiškultos varpos patenka į au-
tomatinį papildomo kūlimo įrenginį. Tai dar 
vienas unikalus „ROSTSELMASH“ spren-
dimas. Atskirti grūdai tolygiai paskirstomi 
per visą kratiklių lentos plotį. Numatytas 3 
menčių rotorius, kuris užtikrina švelnesnį, 
palyginti su būgninio tipo papildomo kūli-
mo įrenginiais, kūlimą dėl mažesnio smūgių 
skaičiaus ir trynimo.   

Grūdų bunkerio talpa 9 000 l. Didelė tal-
pa, suderinta su greituoju iškrovimu, ypač 
taupo derliaus nuėmimo laiką. Iškrauti 9 000 
l grūdų prireiks ne daugiau kaip 2 minučių. 
Taip pat turime atkreipti dėmesį į autono-
minę bunkerio iškrovimo pavarą. Iškrovimo 
procesas vyksta, kai kuliamoji išjungta.

Bunkeryje yra du membraniniai užpil-
dymo lygio davikliai. Vizualiai užpildymo 
kontrolei numatytas didelis specialus langas 
kabinoje. Vibruojamasis bruzdiklis su dviem 
hidrauliniais pulsatoriais, įtaisytais bunkerio 

dugne, padeda lengvai 
iškrauti drėgnus grūdus. 
Beje, šis vibruojamasis 
bruzdiklis yra skiriamo-
ji visų „ROSTSELMASH“ 
kompanijos kombainų 
ypatybė. Mažai kas iš že-
mės ūkio mašinų gamin-
tojų gali pasiūlyti panašų 
įrenginį, ypač pagrindinėje 
komplektacijoje. 

Smulkintuvas susmul-
kina šiaudus ir tolygiai 
paskirsto po lauko pavir-
šių pagal nustatytą plotį. 
Tačiau tai ne vienintelė 
įrenginio funkcija. Šiau-
dų smulkintuvas gali būti 
perjungtas į ritinių režimą. 
Kadangi ACROS 560 ku-
liamoji veikia tausojimo 
režimu ir nepažeidžia šiau-

dų struktūros, įrenginys užtikrina optimaliai 
kokybišką jų surinkimą. 

ACROS 560 važiuoklė yra pritaikyta bet 
kokioms dirvos ir klimato sąlygoms. Kuriant 
ją naudotasi viso pasaulio komplektavimo 
detalių gamybos lyderių patirtimi. Hidrostati-
nė transmisija Sauer-Danfoss ir patikimas va-
romųjų ratų CLAAS tiltas, diapazoninis pavarų 
perjungimo mechanizmas – visa tai užtikrina 
optimalų tempimo momentą su minimaliomis 
kuro sąnaudomis bet kuriomis sąlygomis.

ACROS 560 sumontuoti dideli halogeni-
niai žibintai, todėl derlių galima nuimti vaka-
re ir naktį.

Kombaino hidrofikacija visiškai atitinka 
pasaulio praktikoje priimtus standartus. Eu-
ropos vartotojų pageidavimu ACROS 560 
aprūpintas geriausių Europos mašinų ga-
mintojų hidrauliniais skirstytuvais ir hidrauli-
niais cilindrais, taip pat hermetiškomis elek-
tros instaliacijos laidų pynėmis.

Kabinoje Comfort Cab sudarytos visos 
sąlygos dirbti efektyviai ir nejaučiant nuovar-
gio: panoraminė apžvalga, hermetiškumas, 
patogi sėdynė, papildoma atverčiama kėdė, 
kondicionierius. 

Valdymo įranga puikiai sugrupuota ir 
lengvai prieinama. Pseudojutiminė klaviatūra 
ypač praktiška naudoti, patikima ir prijungta 
prie pagrindinės ACROS 560 komplektacijos. 

ACROS 560: patikima 
klasika už prieinamą kainą

Kombaine įrengta informacinė sistema 
Adviser, kuri seka, kaip dirba visos kom-
baino darbinės sistemos, įdiegta situacinio 
kadravimo sistema. Ji automatiškai pakeičia 
informaciją priklausomai nuo atliekamų pro-
cesų. Pavyzdžiui, įjungiant variklį rodoma 
viena informacija, pradedant judėti – kita. Tai 
leidžia operatoriui lengvai kontroliuoti kiek-
vieną procesą. 

ACROS 560 konstruktoriai deramą dė-
mesį skyrė tam, kad mašiną būtų lengva 
prižiūrėti. Platūs gaubtai atsidaro lengvai ir 
leidžia netrukdomai pasiekti visus agrega-
tus. Valymo zonoje ir po šoniniais skydais 
operatoriaus patogumui įrengtas papildo-
mas apšvietimas. 

Be to, ACROS 560 kaina yra 40–60 proc. 
mažesnė nei kitų tokio pat našumo mašinų.

ACROS 560 puikiai pasirodė kuliant 
kviečius, kurių derlingumas 7–8 t/ha. Buvo 

Techniniai duomenys
Kuliamosios plotis, mm 1 500
Kūlimo būgno skersmuo, mm 800
Kūlimo būgno sukimosi dažnis, aps./min. 400–1 045
Pobūgnio gaubimo kampas, laipsn. 130
Pobūgnio plotas, m2 1,38
Kratiklių klavišų skaičius, vnt. 5
Kratiklių klavišų plotas, m2 6,15
Valytuvo sietų plotas, m2 4,74
Bunkerio talpa, l 9 000
Grūdų iškrovimo sraigės našumas 
(ne mažesnis kaip), l/s 90

Iškrovimo aukštis, mm 4 300/4 700
Varančiųjų ratų padangų tipas 30,5L R32
Vairavimo ratų padangų tipas 18,4 R24
Apsisukimo spindulys, m 8,5
Gamintojas/markė CUMMINS/QSC8.3
Nominali variklio galia, AG 275
Degalų bako talpa, l 540
Ilgis/plotis/aukštis (be pjaunamosios, 
transporto padėtyje), mm 8 601/3 875/3 942

Kombainas ACROS 560 – puikus savo klasės maši-
nų atstovas. Jame esantis variklis ne tik pasižymi 
galingumu ir taupumu, bet ir atitinka ekologines 
STAGE IIIA normas. Tai klasikinis klavišinis kom-
bainas, kurio subalansuoti duomenys ir prieinama 
kaina yra patrauklūs žemdirbiams.
ACROS 560 praktikoje įrodė savo privalumus. Po 
kompleksinių bandymų Čekijoje, kuriuos atliko 
šios šalies valstybinė organizacija SZZPLS (Pra-
ha), akredituota Europos Sąjungoje, kombainui 
buvo suteiktas ES saugos normų atitikties ser-
tifikatas ir teisė naudoti ženklą CE bei dalyvauti 
technikos subsidijavimo finansinėse programose. 
Būtent tai ir lemia ACROS 560 sėkmę ES šalyse.

 Comfort Cab kabinoje sudarytos visos 
sąlygos dirbti efektyviai ir nepavargstant

ACROS 560 įdiegta didžiausio pasaulyje 
būgno skersmens (800 mm) kuliamoji 

Užsikimšusį būgną galima 
išvalyti per kelias sekundes 
naudojant gilaus išmetimo 
pobūgnį Jam Control

Viršutinio sieto skirtingi 
„šukų“ dydžiai leidžia 
tolygiai paskirstyti oro 
srautą

Bunkerio talpa, 
suderinta su greituoju 
iškrovimu, ypač taupo 
derliaus nuėmimo laiką

sunaudota apie 15–16 l/ha degalų, kasdien 
nuimta daugiau kaip 170 t grūdų. Kombaino 
vidutinis judėjimo greitis buvo iki 4 km/val.

Kuo gi išsiskiria ACROS 560 
kombainai?
 Per vieną darbo valandą prikuliama ne 

mažiau kaip 14 t grūdų.
 Per sezoną gali apdoroti iki 600 ha.
 Grūdų nuostoliai pjaunant ne didesni 

kaip 0,5 proc.
 Grūdų nuostoliai kuliant ne didesni kaip 

1,5 proc.
 Smulkinant varpines kultūras – ne dides-

ni kaip 2 proc.
 Priemaišų kiekis grūdų bunkeryje nesie-

kia 3 proc.
 Transportinis greitis – iki 27 km/val.
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 8 ~ 670 34 352 
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Techniniai duomenys

Visais laikais ūkiuose, nepriklausomai 
nuo jų buvimo vietos, technikai buvo keliami 
šie pagrindiniai reikalavimai – patikimumas ir 
naudojimo paprastumas. Kombainai, kuriais 
patogu dirbti ir kurie pasižymi dideliu našu-
mu bei patogia priežiūra, – savo pirkėją suras 
visuomet. Tokios mašinos, kurios, neskaitant 
išvardintų privalumų, nereikalauja iš mechani-
zatoriaus ypatingų įgūdžių, yra tiesiog aukso 
vertės. Manote, kad tokios technikos įsigyti 
už itin prieinamą kainą neįmanoma? Daugelio 
Europos šalių žemdirbiai žino, kad tai įmano-
ma pasirenkant VECTOR 420. 

„Įsigijus VECTOR 420 staigiai pakilo der-
liaus nuėmimo rodikliai, – teigia Bulgarijos fer-
meris Ivanas Stojanovas. – Kombainas idealiai 
tinka mūsų ūkiui. Jis įrodo, kad patikima ir naši 
mašina nebūtinai turi būti brangi.“

VECTOR 420 – tai unikalus geriausių javų 
dorojimo mašinų techninių parametrų ir šiuo-
laikinių sprendimų derinys. Kompaktiškas, 
greitas ir ekonomiškas kombainas įrodo, kad 
optimalus efektyvumas ne visuomet reikalauja 
didelių matmenų ir didelių išlaidų.

Būdvardis „kompaktiškas“ tiksliausiai api-
būdina VECTOR 420 išvaizdą. Jis idealiai tinka 
ūkiams, kuriuose dirbami nedideli laukų plotai. 
Šį kombainą pasirinkę ūkininkai prisipažįsta, 
kad laukuose jis atrodo kaip tikras profesiona-
las, apsirengęs specialiaisiais griežto sukirpi-
mo firminiais drabužiais. 

VECTOR 420 kombaine, kaip ir kituose 
„Rostselmaš“ javų nuėmimo mašinose, su-
montuotos Power Stream serijos javapjovės 
(nuo 5 iki 9 m) su planetiniu reduktoriumi 
Schumacher, kuris užtikrina greitą ir švarų nu-
pjovimą ir minimalius nuostolius (iki 0,5 proc.). 
Dar vienas iš šių javapjovių privalumų – hid-
raulinė lenktuvų pavara, leidžianti be pakopų 
reguliuoti jų sukimosi greitį ir užtikrinti optima-
lų ir tolygų masės tiekimą ir našumo didėjimą. 
Dėl paprasto ir patikimo hidraulinio mecha-
ninio reljefo atkartojimo prietaiso Level Glide 
mašina reaguoja į paviršiaus nelygumas. Tai 

VECTOR 420: pasikliaukite 
profesionalu!
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palengvina darbą tamsiu paros metu, dirbant 
ant nelygios akmeningos žemės.

Unikalus biteris-normalizavimo įtaisas, su-
montuotas javapjovės intarpe, aktyviai išlygi-
na nupjautą masę savo šukomis ir nuimamais 
pirštais. Naudojant šį įtaisą užtikrinamas grei-
tas ir tolygus grūdų masės judėjimas.

Javapjovės darbo įtaisų ir nuožulnios ka-
meros reversinis mechanizmas jungiamas 
kabinoje. Tai leidžia greitai išvalyti pjaunamąją 
dalį, jei ji užkimšta grūdų mase arba į ją paten-
ka pašaliniai daiktai (pvz., akmenys).

Be to, prie VECTOR 420 gali būti jungiami 
6 ir 8 eilių kukurūzų, 8 eilių saulėgrąžų, sojų 
derliaus nuėmimo įtaisai ir rapsų nuėmimo pri-
jungiamoji įranga.

Prie kombaino gali būti pridedamas java-
pjovių transportavimo vežimėlis. Su juo galima 
gabenti ne tik javapjovę, bet ir prijungiamąjį 
saulėgrąžų nuėmimo įtaisą. 

VECTOR 420 kūlimo aparate sumontuotas 
didžiausio pasaulyje skersmens (800 mm) bū-
gnas – unikali „Rostselmaš“ kombainų įranga. 
Jis užtikrina išskirtinį našumą, mažas energi-
jos sąnaudas, didelį grūdų atskyrimo procen-
tą, itin aukštą per išpylimo angą pilamų grūdų 
kokybę. Atstumas tarp pobūgnio ir kūlimo bū-
gno reguliuojamas iš kabinos. Be to, VECTOR 

420 mašinoje pasirinktinai gali būti įrengiamas 
kūlimo būgno apsukų mažinimo reduktorius. 
Jis užtikrina švelnų kūlimo režimą ir aukštą per 
išpylimo angą pilamų grūdų kokybę. Tokį įtai-
są tiesiog būtina naudoti kuliant saulėgrąžas, 
kukurūzus, žirnius, sojas, taip pat sėklinius 
augalus ir kitas kultūras, kurioms svarbus tau-
sojantis kūlimo režimas.

Gilaus nuleidimo įtaisas Jam Control už-
tikrina stabilų mašinos darbą nepriklausomai 
nuo darbo sąlygų. Dėl išvalymo sistemos į 
bunkerį patenka aukščiausios kokybės grū-
dais. 4 klavišų 7 kaskadų kratiklis nesunkiai 
atskiria likusius grūdus. Nuostolių davikliai 
signalizuoja, kai būtina keisti kūlimo režimus, 

todėl galima visiškai kontroliuoti procesą ir 
rinktis optimalų sprendimą. Grūdai ant sietų 
pučiami tolygia ventiliatoriaus suformuojama 
oro srove. Tai užtikrina tinkamą grūdų atsisky-
rimą nuo šiaudų priemaišų.    

Likusios neiškultos varpos keliauja į uni-
kalų „Rostselmaš“ sukurtą baigiamojo kūlimo 
aparatą su 3 menčių rotoriumi. Naudojimo 
metu paaiškėjo, kad šis rotorius dėl mažesnio 
smūgių skaičiaus ir mažesnės trinties labiau 
„tausoja“ grūdus negu būgno tipo įtaisai. 

VECTOR 420 kombaino grūdų bunkerio 
tūris – 6 000 l. Tokios klasės mašinoms to 
visiškai užtenka. Grūdams iškrauti neprirei-
kia nė 2 minučių ir gali būti naudojamas bet 
koks krovininis transportas. Unikalus visuose 
„Rostselmaš“ kombainuose įrengiamas vibra-
cijų sukėlimo mechanizmas su dviem hidrau-
linių pulsacijų sukėlimo įtaisais, sumontuotais 
ant bunkerio dugno, leidžia greitai iškrauti ir 
drėgnus grūdus. Ko gero nedaug žemės ūkio 
mašinų gamintojų gali pasiūlyti tokią įrangą, 
be to, įtrauktą į bazinę komplektaciją. 

Smulkintuvas-barstytuvas užtikrina kruopš-
tų šiaudų susmulkinimą ir tolygų paskirstymą 
ant lauko paviršiaus laikantis nustatyto pločio. 
Naudojami dviašmeniai peiliai su dilimui atspa-
riomis briaunomis pasigalanda savaime.

VECTOR 420 turi hidrostatinę transmisiją, 
kuri užtikrina nepakopinį judėjimo greičio re-
guliavimą naudojant bet kurią iš 3 pavarų. Pla-
tus darbo greičių diapazonas leidžia užkrauti 
kombainą dirbant nelabai derlinguose laukuo-
se. Galinių ir priekinių ratų vėžės sutampa, tai 
sumažina neigiamą padangų poveikį dirvai. 
Žemo slėgio padangos sumažina dirvos ap-
krovą, padidina traukos jėgą ir sumažina kuro 
sąnaudas. Aukšti gruntkibiai pagerina kom-
baino pravažumą ir leidžia nuimti derlių pačio-
mis sudėtingiausiomis sąlygomis. Pasisukimo 
spindulys sumažintas iki minimumo ir siekia 
ne daugiau kaip 8,9 m. 

Kombaine VECTOR 420 mon-
tuojamas šiuolaikiškas ekonomiš-
kas variklis Cummins (220 AG) su 
turbinine įpūtimo sistema. Variklis 
atitinka ekologinius Stage IIIA rei-
kalavimus, be to, jam būdingos pui-
kios dinaminės savybės ir 20 proc. 
galios rezervas. Šios savybės bei 
540 l talpos kuro bakas leidžia dirbti 
be papildomo kuro užpylimo iki 16 
valandų. Tai labai svarbu siekiant 
taupyti laiką, kuomet brangi kiekvie-
na minutė. 

Kombaino hidraulika visiškai 
atitinka pasaulyje taikomus stan-
dartus. Trijų sistemų – pagrindinės, 
vairavimo mechanizmo ir važiuoklės 
– hidrauliniai jėgos siurbliai sujungti į 
bendrą siurblinės bloką. Visoms sis-
temoms naudojamas bendras dar-
binis skystis, kuris pilamas į vieną 
hidraulinį baką. Tai leidžia užtikrinti 
patogią priežiūrą, be to, šis sprendi-
mas padidina įrangos patikimumą ir 
remonto galimybes.

„Rostselmaš“ skiria ypatingą 
dėmesį tam, kad operatoriaus dar-

bas būtų ne tik produktyvus, bet ir 
maksimaliai patogus. VECTOR 420 
turi Comfort Cab kabiną. Sėdėdami 
kabinoje Jūs suprasite, kokia patogi 

gali būti darbo vieta. 
Didelis įstiklintas plotas (5 m2) ir panora-

minė langų forma leidžia žvelgti į visas puses. 
Galinėje kabinos sienoje yra didelis langas, 
leidžiantis stebėti bunkerį. Puikus darbo zo-
nos apšvietimas, kurį užtikrina 8x70 W halo-
geniniai žibintai, leidžia išlaikyti didelį derliaus 
nuėmimo tempą net naktį.

Daugiasluoksnės struktūros interjero deta-
lės sugeria garsus. Tad triukšmo lygis kabinoje 
sumažintas iki minimumo, o ypatinga kabinos 
konstrukcija sustabdo vibravimą. Kondiciona-

Techniniai duomenys
vimo, šildymo ir ventiliavimo sistemos kabino-
je sukuria sveiką ir malonų mikroklimatą.

Darbo vietoje įrengtas krėslas su lingėmis 
ir vairo kolonėlė su visais būtinais reguliavimo 
prietaisais, kurie leidžia be vargo pasirinkti 
patogią darbinę padėtį. Be to, numatyta papil-
doma atlenkiama sėdynė ir paruoštos vietos 
garso sistemai montuoti.      

Ergonominė Comfort Cab kabina kruopš-
čiai sukomplektuota. Visi valdymo elementai ir 
prietaisai – tiesioginio matymo zonoje. Ope-
ratorius gali kontroliuoti visą darbo procesą. 
Krūviui palengvinti ir žmogiškajam faktoriui 
sumažinti VECTOR 420 taikoma informacinė 
Adviser sistema. Esant įrengtai situacinio ka-
dravimo sistemai, operatoriui nebūtina dar 
kartą gilintis į meniu papunkčius – visi būtini 
parametrai pasirodo automatiškai priklauso-
mai nuo situacijos.   

Kombaino konstrukcija leidžia be kliūčių 
pasiekti visus mazgus, o pasirinkus automa-
tinę tepimo sistemą gerokai sutrumpėja būti-
nosios priežiūros laikas. Praktika įrodė, kad 
naudojant šią sistemą 4 kartus sumažėja dar-
bo sąnaudos, dėl tikslesnio dozavimo reikalin-
gas mažesnis tepimo medžiagos kiekis, nėra 
žmogiškojo faktoriaus įtakos tepimo procesui, 
gerokai sumažėja remonto išlaidos, taip pat 
nuostoliai dėl technikos prastovų, didėja maz-
gų ilgaamžiškumas. 

„Man, kaip operatoriui, labai svarbu kokio-
mis sąlygomis tenka dirbti. VECTOR 420 ka-
binoje numatyta viskas, kad darbui nereikėtų 
daug jėgų, – prisipažįsta kombainininkas iš 
Lietuvos Valdas Jankauskas. – Kartais netgi 
nesinori iš jos išlipti. Lauke, pavyzdžiui, karšta, 
saulė kepina, o mano kabinoje įjungtas kon-
dicionierius, šviežias oras, tylu, triukšmo ne-
girdėti, krėslas patogus. Puiku! Beje, ir pagal 
našumą jis geresnis už tas mašinas, kuriomis 
teko dirbti. Jautiesi išdidžiai, kai matai savo 
kūlimo rezultatus.“

VECTOR 410/420 darbo rodikliai 2008/2009 
derliaus nuėmimo metais:
• sezoninis išdirbis be kaupiamųjų kultūrų 

– 510–820 ha;
• sezoninis išdirbis su kaupiamosiomis kul-

tūromis – 750–1 000 ha;
• kuro sąnaudos, kuliant varpines kultūras 

su smulkintuvu, – 6–8 l/ha.
Apibendrinant galima pasakyti, kad kom-

bainas VECTOR 420 – optimalus pasirinkimas 
nedidelius laukus dirbantiems ūkininkams. Tai 
klasikinis savo klasės atstovas, išsiskiriantis 
optimalia kaina, dideliu našumu ir patikimu-
mu. Be to, VECTOR 420 variklis atitinka eko-
loginius Stage IIIA reikalavimus ir būtent tai 
lemia šio kombaino populiarumą daugelyje 
šalių: Lietuvoje, Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje, 
Kanadoje, Rumunijoje, Čekijoje ir Slovakijoje. 

Gilaus numetimo įrenginys Jam 
Control užtikrina stabilų mašinos darbą 
nepriklausomai nuo dirvos būklės

Unikalus Rostselmaš
kombainų požymis – didžiausio 
pasaulyje skersmens būgnas 
(800 mm)

Comfort Cab kabina sukurta taip, kad 
operatoriaus darbas būtų ne tik produkty-
vus, bet ir maksimaliai komfortiškas

Kuliamosios plotis, mm 1 200 

Kūlimo būgno skersmuo, mm 800 

Kūlimo būgno sukimosi dažnis, 
aps./min. 420–945 

Kūlimo būgno su lėtinančiu 
reduktoriumi sukimosi dažnis, 
aps./min.

200–450

Pobūgnio gaubimo kampas, 
laipsn. 130 

Pobūgnio plotas, m2 1,10 
Kratiklių klavišų skaičius, vnt. 4 
Kratiklių plotas, m2 5,00 
Valymo sietų plotas, m2 3,59 
Bunkerio talpa, l 6 000 
Iškrovimo greitis 
(ne mažesnis kaip), l/s 42 

Iškrovimo aukštis, mm 3 475 
Varomųjų ratų padangų tipas 28 LR26
Valdomųjų ratų padangų tipas 18,4 R24
Variklis, gamintojas/markė CUMMINS/QSB 6.7
Nominali galia, kW (a. g.) 161 (220)
Kuro bako talpa, l 540
Ilgis, plotis, aukštis (be 
pjaunamosios transportavimo 
padėtyje), mm

7 938/3 559/4 010

Kūlimo parametrai
• Kombaino VECTOR 420 kūlimo našumas 

ne mažesnis kaip 10 t/val.
• Grūdų nuostoliai už pjaunamosios 

(esant apie 20 proc. išgulusių javų) ne didesni 
kaip 0,5 proc.

• Grūdų nuostoliai už kuliamosios 
(iškulti grūdai ir nebaigti kulti) ne didesni kaip 
1,5 proc.

• Sutrupintų ir sužalotų grūdų bunkeryje ne 
daugiau kaip 2 proc.

• Piktžolių priemaišų kiekis grūduose, 
esančiuose bunkeryje, ne didesnis kaip 3 proc.
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savo klientams visame pasaulyje daugiau 
kaip 2,6 milijono vienetų įvairios produkci-
jos. Šiuo metu „Rostselmash“ produktai už-
ima 17 proc. pasaulio ir 65 proc. žemės ūkio 
mašinų Rusijoje ir NVS rinkos.

Javų nuėmimo kombainai DON 1500B, 
NIVA – puikiai žinomi ir vertinami Lietuvos 
ūkininkų dėl pigios eksploatacijos, prieina-
mos kainos ir patikimumo. „Ūkininkas visų 
pirma turėtų paskaičiuoti, kokia yra vieno 
nukulto hektaro grūdų savikaina“, – teigia 
įmonės LiviLa vadovas Jonas Jusys. Deja, 
dažnai ūkininkai neatsižvelgia į ekonomi-
nius rodiklius, permoka už perkamą tech-
niką, daug metų dirba veltui, kol brangus 
pirkinys galų gale atsiperka. 

Greitas atsiperkamumas, praktiškumas 
atsispindi ir naujuosiuose Lietuvos bei Eu-
ropos ūkių pripažintuose kombainuose 
ACROS ir VEKTOR. Abu kombainai atitinka 
EURO 3 reikalavimus, juose sumontuoti Skruodis dirbo žaliuoju DON 1500B, o dabar 

turi naująjį ACROS 560. „Puikus, šiuolaikiš-
kas kombainas! – teigia ūkininkas. – Džiugu, 
kad gamykla nuolat tobulina techniką.“ Anot 
jo, ACROS – tai naujas, šiuolaikiškas kompa-
nijos „Rostselmash“ žvilgsnis į žemės ūkio 
techniką. Ūkininkas pastebi, kad DON 1500B 
– geras kombainas, o jame esantys trūkumai 
panaikinti kuriant naująjį ACROS, bet pigi 
eksploatacija ir praktiškumas – išliko.  

DON 1500 daugiausia priekaištų sulauk-
davo dėl variklio, esančio šalia kabinos. Ke-
liamas triukšmas, karštis ir vibracija nebeati-
tiktų šiuolaikinių darbo saugos reikalavimų. 
Naujųjų kombainų kabinos yra kuliamosios 
priekyje, centre. Už kabinos yra grūdų bun-
keris, o už jo – variklis. Greičiau kopijuojan-
tis pjaunamasis aparatas užsitarnavo pirku-
sių ūkininkų komplimentus, o šiuolaikiškoje 
kabinoje lietuviškai kalbantis kompiuteris 
– baltą kaimynų, dar neįsigijusių šių kom-
bainų, pavydą.

Kombainų VEKTOR ir ACROS kūlimo bū-
gnų skersmuo – 800 mm, ant jo pritvirtinta 
10 rievėtų spragilų. Būgną 130o kampu gau-
bia platus ardelinis pobūgnis. Tokio laidaus 
kūlimo aparato nėra nė viename šiuolaiki-
niame kombaine su klavišiniais kratikliais. 
Pirmajame pobūgnio trečdalyje tarpai tarp 

skersinių juostų ir išilginių virbalų mažesni, 
palyginti su likusia jo dalimi, nes pobūgnio 
pradžioje iš varpų turi būti iškulta apie 90 
proc. grūdų. Tarpas tarp būgno ir pobūgnio, 
kurį rodo indikatorius, keičiamas elektrine 
pavara iš kabinos. Hidrauline pavara valdo-
mu variatoriumi keičiamas būgno sukimosi 
dažnis nuo 400 iki 1 045 aps./min., pritvirti-
nus papildomą būgno reduktorių – nuo 180 
iki 1 045 aps./min.

Kaišiadorių rajono ūkininkai per metus 
įsigijo net 7 VEKTOR kombainus. Audrius 
Kaduševičius – vienas iš jų. Ūkininkas džiau-
giasi kombaino technologinėmis naujovė-
mis, našumu. „Neapsirikau pasirinkdamas 
„Rostselmash“ techniką. Jau antra vasara 
kuliu be jokių gedimų, todėl tikrai rekomen-
duoju ją visiems pas mane užsukusiems 
ūkininkams.“ 

Patirties ir pažangių technologijų tai-
kymas visose verslo ciklo stadijose leido 
sukurti žemės ūkio mašinas, kurios tapo 
patikimumo, produktyvumo bei ekonominio 
efektyvumo standartu. „Rostselmash“ ga-
minama technika dėl technologinių sprendi-
mų bei dizaino nuolat užlipa ant prestižinių 
tarptautinių konkursų pakylų. „Tarp pastarų-
jų – sidabro medalis tarptautinėje inovacijų 
konkurso parodoje SIMA Paryžiuje“, – pa-

mini LiviLa vadovo pavaduotojas Vytautas 
Šenavičius.

Darni, jau tris kartas ūkininkavimo tra-
dicijas puoselėjanti Dargelių šeimyna pir-
ko vieną VEKTOR kombainą, o šį sezoną 
pradėjo ir naujuoju ACROS 560. „Kokybė 
– vakarietiška, o kaina – lietuviška. Džiau-
giamės, kad kombainas VEKTOR jau trečius 
metus dirba be gedimų“, – teigia Dargeliai. 
Tai paskatino ir jaunuosios Dargelių šeimos 
atstovus kreiptis į firmą LiviLa. „Be to, Li-
viLa pasiūlė labai palankias finansavimo 
bei atsiskaitymo sąlygas... Malonu dirbti su 
šia kompanija!“ – džiaugiasi ūkininkai.

Išgirdę ūkininkų atsiliepimus ir remda-
miesi kasmet augančiais įmonės LiviLa 
pardavimais galime konstatuoti, kad „Rost-
selmash“ gaminami kombainai – tai geriau-
sias kainos ir kokybės santykis. „Protingos 
kainos ir bendradarbiavimas su ūkininkais 
padėjo pasiekti puikių rezultatų, – teigia 
įmonės vadovas Jonas Jusys. – Per 2010 
metus Lietuvos ūkininkams planuojame 
parduoti daugiau nei 100 naujų javų nuė-
mimo kombainų. Tikimės, kad pardavimai 
augs ir kitąmet.“ 

„Ir turėtų augti, – pritaria ūkininkas Ovi-
dijus Paplauskas iš Pakruojo rajono. – Pro-
fesionalus, be išeiginių dienų dirbantis ser-
visas visoje Lietuvoje, bendradarbiavimas ir 
pagalba ūkininkui, norinčiam įsisavinti ES 
lėšas, – štai kur jų sėkmės paslaptis.“ 

patys geriausi pasaulyje Cummins varikliai, 
Schumacher planetiniai reduktoriai, Dan-
foss hidraulinė skirstymo sistema, vokiški ar 
japoniški oro kondicionieriai bei kitos aukš-
čiausios kokybės dalys ir priedai. 

„Rostselmash“ didelį dėmesį skiria nau-
jų produktų gamybai, naujų rinkų paieškai 
ir aptarnavimo kokybei. 2007 m. rudenį 
„Rostselmash“ baigė Kanados žemės 
ūkio technikos gamintojos „Buhler Indus-
tries Inc“ įsigijimo sandorį, o 2008 metais 
„Rostselmash“ gamykloje sukurtas moder-
nus atsarginių dalių sandėlis. 2009–2010 
metų sezoną Rusijos laukuose jau dirba ir 
naujieji rotoriniai javų nuėmimo kombainai 
TORUM. Planuojama, kad kombainai su 
unikalia 360 laipsnių rotorių apgaubiančia 
pobūgnio sistema Advanced Rotor System 
užims solidžią dalį pardavimų galingiausių 
kombainų sektoriuje.

Rokiškio rajono ūkininkas Mindaugas 
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Rostselmash – geriausias 
kainos ir kokybės santykis!

Viena pirmųjų nepriklausomoje Lietuvo-
je įkurtų individualių įmonių, prekiaujančių 
žemės ūkio, kelių statybos, miško ruošos 
ir kita technika bei jų padargais, yra Jono 
Jusio LiviLa. Daugeliui ūkininkų nuo senų 
laikų žinoma įmonė prekiauja įvairių modelių 
ir markių traktoriais, javų ir pašarų ruošimo 
kombainais, sėjamosiomis, šieno ir šiaudų 
presais, šienapjovėmis-smulkintuvais, eks-
kavatoriais, krautuvais, miško priekabomis 
su kranais, komunaline įranga, varikliais, pa-
dangomis, mažąja žemės dirbimo technika 
(mini traktoriais, jų padargais) ir kitomis maši-
nomis, pagamintomis Rytų ir Vakarų šalyse. 

Jau aštuntus metus LiviLa yra įgalio-
tasis gamyklos „Rostselmash“ atstovas Lie-
tuvoje. Visiems ūkininkams žinomas prekės 
ženklas – „Rostselmash“ – vienas iš penkių 
didžiausių kombainų ir kitų žemės ūkio 
mašinų gamintojų pasaulyje. Nuo veiklos 
pradžios (1929 m.) „Rostselmash“ pateikė 
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