
Технічні характеристики

 серійно      опція      — недоступно
1 Power Stream —  універсальна зернова жниварка з подовженим столом, гідравлічним 

приводом мотовила, реверсом жнивних частин з керуванням з кабіни
2 AFH  —  похила камера Active Feeder House з пальчиковим приймальним бітером 
3 Jam Control —  система, що усуває забивання молотарки хлібною масою за допомогою 

глибокого скидання деки
4 Comfort Cab —   підресорена, герметизована, двомісна кабіна з аудіопідготовкою, 

посиленою шумоізоляцією, обладнана кондиціонером, обігрівачем, 
камерою, що охолоджує

5 Comfort Cab II —  підресорена, герметизована двомісна кабіна з аудіопідготовкою, 
посиленою шумоізоляцією, обладнана кондиціонером, обігрівачем, 
камерою, що охолоджує, кріслом оператора з інтегрованою панеллю 
керування

6 Adviser II —  інформаційна система з РК-монітором, ситуаційним кадруванням 
і голосовим оповіщенням

7 Adviser III —  інформаційна система із сенсорним кольоровим 10-дюймовим дисплеєм, 
ситуаційним керуванням

VERSATILE залишає за собою право покращувати окремі характеристики техніки 
без попереднього повідомлення учасникам ринку

Зернозбиральні комбайни  
ACROS 550/585

Кредитні та лізингові програми  
з пільговими відсотковими ставками
Оренда з правом викупу
Програма Trade-In

ACROS  
550

ACROS  
585

Адаптери

Жниварка Power Stream1,  
5,0/6,0/7,0/9,0 м 

Привід ріжучого апарату на 
основі планетарного редуктора 

Швидкість руху ножів, хід/хв 1 180

Система синхронізації 
швидкості мотовила зі 
швидкістю руху комбайна



Жниварка низького зрізу Float 
Stream 700/900 із гнучким ріжучим
апаратом, 7/9 м



Жниварка для прибирання 
кукурудзи Argus 870, 8 рядків 

Жниварка для прибирання 
соняшника Falcon 870/875, 8 рядків 

Жниварка для прибирання 
соняшника Sun Stream 780, 7,8 м 

Підбирач   
Swa Pick 342/432, 3,4/4,3 м 

Стеблепідйомники 

Транспортний візок 

Причіпний пристрій для візка 

Подача

Транспортерна похила камера 

Похила камера AFH2  
(виконання комбайна)  – 

Пружинна система копіювання 
рельєфу 

Єдиний гідророз’єм 

Обмолот

Довжина барабана, мм 1 480

Діаметр барабана, мм 800

Частота обертання барабана (із 
знижуючим редуктором), об/хв 335–1 050 (200-450)

Кут обхвату підбарабання, град. 130

Загальна площа підбарабання, м2 1,38

Пристрій Jam Control3 

Сепарация

Кількість клавіш соломотряса, шт 5

Площа сепарації соломотряса, м2 6,15

Довжина клавіш соломотряса, мм 4 100

Очистка

Тип системи очистки 2-решітна

Площа решіт загальна, кв.м. 4,95

Пристрій домолоту автономний

Бункер з вивантажувальним пристроєм

Об’єм бункера, л 9 000

Швидкість вивантаження  
(не менше), л/с 90

Висота вивантаження, мм 4,3/ 4,7

Пристосування для збирання 
незернової частини врожаю подрібнювач-розкидач

Кабіна

Комплектація Comfort Cab4 
з системою Adviser II6  –

Комплектація Comfort Cab II5 
з системою Adviser III7 – 

Система дистанційного моніторингу 
Agrotronic™ 

Система картографування 
врожайності і вологості 

Датчик рівня палива високої 
точності 

Автоматична централізована систе-
ма мастила 

Ходова частина

Трансмісія гідростатична

Колія ведучих коліс, мм 3 100

Колісна база, мм 4 000

Тип шин ведучих коліс 30,5LR32

Тип шин керованих коліс 18,4R24

Двигун

Виробник/марка ЯМЗ 
236БЕ2-36

ЯМЗ 
53645-10 

CUMMINS 
6LTAA8.9

Номінальна потужність, кВТ (к.с.) 206 (280) 221 (300) 225 (306)

Ємність паливного баку, л 540

Повітряний компресор 

Габаритні розміри та маса

Довжина/ширина/висота (без жни-
варки в транспортному положенні), 
мм

8 846/3 880/3 940

Маса (в стандартному виконанні, 
без жниварки, без палива), кг 13 400 ±400

ТОВ «Версатайл Україна»
вул. Чорновола 20, оф. 206
Україна, м. Київ, 01135
Тел: +38 044 596 55 28, 596 55 29

www.versatile.ua
sale@versatile.ua

Продаж техніки: +38 098 675 47 11
Сервіс: +38 067 236 23 73
Запчастини м. Київ: +38 067 240 34 67
Запчастини м. Дніпро: +38 067 560 54 92



Зернозбиральні комбайни ACROS 550/585

5. Жниварка Power Stream

2. Моторні установки 280, 300 и 306 к.с.1. Похила камера 4. Ефективна система очищення3.  Соломотряс із великою 
площею сепарації

8. Новий подрібнювач-розкидач 9. Зручне обслуговування6. Smart Launch 
Надійне вивантаження в будь-якій ситуації

7. Кабіна Comfort Cab II  
з інформаційною системою Adviser III

Power Stream гарантує підвищення 
продуктивності за рахунок зниження
втрат і оптимальної подачі 
рослинної маси. Практика довела, 
що застосування цієї жниварки в 
сукупності з оригінальним ріжучим 
апаратом, що має привід на основі 
планетарного редуктора, скорочує 
втрати зерна через осипання і гарантує впевнену рівномірну подачу незалежно від умов 
роботи. Гідропривід мотовила з функцією синхроприводу автоматично змінює обороти 
мотовила залежно від швидкості руху комбайна.

На ACROS встановлюється три варіанти двигунів з турбо-
наддувом: ЯМЗ 236БЕ2-36 в 280 к.с. (ACROS 550), 
ЯМЗ 53645-10 в 300 к.с. і CUMMINS 6LTAA8.9 в 306 к.с. 
(ACROS 585). Потужні і компактні двигуни мають 
хороші показники по питомій витраті 
палива і запас крутного моменту до 
20%. В системі повітряного очищення 
ACROS 585 застосовується сітка 
повітрозабірника з примусовим 
обертанням (від гідромотора), 
що істотно знижує трудомісткість 
обслуговування.

Нова подовжена похила камера забезпечує ряд 
переваг: кращий огляд ріжучого апарату, спро-
щення роботи для збирання просапних завдяки 
відсутності приймального бітера, можливість 
роботи з широкозахватними адаптерами 
(наприклад з транспортерною жниваркою 
Draper Stream 900).

Ефективний 5-ти клавішний соломотряс 
із 7 каскадами і автономний пристрій 
домолоту потурбуються про те, щоб 
врожай було зібрано до останньої 
зернини. Амплітуда коливань клавіш 
підібрана таким чином, щоб за-
безпечити максимальну ступінь 
сепарації зерна з вороху.

Класична система обмолоту та сепарації ACROS практично не пошкоджує 
солому. В залежності від передбачуваного використання солому можна 
подрібнити і розкидати або укласти в валок. Вбудований подрібнювач-
розкидач забезпечить ретельне різання соломи і рівномірний розподіл 
по поверхні поля на задану 
ширину в якості добрива. 
У конструкції використовується 
ножі зі зносостійкими кромками, що 
володіють ефектом самозаточення.

Повітряний компресор економить чимало часу на щозмінне об-
слуговування, особливо в польових умовах за відсутності машини 
технічної підтримки. Компресор включений в базову комплектацію – 
компанія VERSATILE вводить 
нові галузеві стандарти.

Smart Launch є запатентований пристрій роздільного послідовного 
включення вивантажного і горизонтального шнеків. Такий пристрій лег-
ко забезпечує високошвидкісне вивантаження з мінімальним ризиком 
забивання. До того ж завдяки застосуванню в комбайні Smart Launch 
можливе порційне вивантаження, 
при виключенні вивантажний шнек 
завжди звільняється від залишків 
зерна, не допускаючи його втрат 
при складанні шнека. Таким чином, 
Smart Launch підвищує ефективність 
спорожнення бункера, роблячи 
його швидким, зручним і менш 
трудомістким.

Комбайни ACROS 585 оснащуються кабіною Comfort Cab II. Перебуваючи 
в ній, Ви зрозумієте яким зручним може бути робоче місце. Ви будете 
насолоджуватися комфортом, 
який дійсно допомагає працю-
вати ефективно, з меншою на-
пругою і втомою. Інформаційно-
голосова система Adviser 
III безперервно стежить за 
процесом обмолоту і роботою 
механізмів комбайна, дозволя-
ючи контролювати стабільність 
техпроцесу і запобігати полом-
ки агрегатів.

Для очищення вороху застосовується дворешітна 
система очищення. Велика висота перепаду і пальце-
ва решітка на підготовчій дошці значно покращують 
процес очищення. Загальна площа решіт становить 
4,95 кв.м. На верхньому решеті використана технологія 
«хвильового» решета - гребінки мають різні розміри. Це 
запатентоване рішення забезпечує більш рівномірний 
розподіл повітряного потоку і запобігає застряван-
ню високоостистого колосся на решетах. В системі 
очищення використовується шестилопатевий венти-
лятор, частота обертання якого регулюється з кабіни 
і відображається на панелі управління.
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