
Жниварка 
для збирання 
соняшнику

MAANS-S



Технічні характеристики

Продуктивність за основним часом, не більше га/год 3,7 4,42

Робоча швидкість руху, не більше км/год 10 10

Робоча ширина захвату м 7,5 9,4

Тип приводу механіко-
гідравлічний

механіко-
гідравлічний

Швидкість обертання мотовила об./хв 10…65 10…65

Габаритні розміри в робочому 
положенні, не більше:

довжина мм 2500 2500

ширина мм 7800 9900

висота мм 1220 1220

Транспортна швидкість, не більше км/год 25 25

Маса жниварки загальна, не більше кг 2400 2800

Міжосьова відстань чол. 250 250

Габаритні розміри в транспортному положенні з візком 
для транспортування «MAANS-16.04.002», не більше:

довжина мм 12500 13500

ширина мм 2500 2500

висота мм 2220 2220

Експлуатаційно-технологічні коефіцієнти:

надійності виконання технологічного процесу, не менше 1 1

використання змінного часу, не менше 0,81 0,81 

використання експлуатаційного часу, не менше 0,81 0,81

Мінімальна висота зрізу мм 63 63

Діаметр шнека мм 540 540

Кількість зрізів в хвилину мм 700 700

Крок витків шнека мм 500 500

Швидкість обертання

Термін служби, не менше

Назва параметру та розміру Одиниця виміру
Назва

МААNS-S750 МААNS-S940



 Жниварка MAANS-S є універсальною жниваркою для збирання соняшника 
незалежно від ширини посіву. Не вимагає додаткових налаштувань, дозволяє зби-
рати соняшник з шириною міжряддя від 40 до 75 см. Регулювання мотовила здійс-
нюється оператором, безпосередньо з кабіни, що дозволяє швидко налаштувати 
комбайн для збору різних сортів соняшника. Подаючий шнек являє собою єди-
ну конструкцію без додаткових з’єднань і кріплень, це забезпечує максимальну 
надійність та ефективність. Також привід подаючого шнека обладнаний обмежу-
вачем крутного моменту, це додатково захищає від можливості попадання сто-
ронніх предметів.
 Для виготовлення жниварок MAANS ми використовуємо виключно якісну і 
дорогу словатську сталь, високоякісне порошкове фарбувння стійке до корозії і 
ушкоджень.
 Соняшникова жниварка MAANS S серійної комплектації обладнана ріжучим 
апаратом німецького виробника Шумахер (ножі, пальці, планетарний привід).
 В стандартній комплектації, жниварка обладнана гідравлічними циліндра-
ми для регулювання мотовила по висоті прямого збору. Це допоможе виставити 
необхідну висоту прямо з кабіни комбайна.
 Наступна особливіть, яка робить жниварку MAANS S жниваркою преміум 
класу – це гідропривід мотовила. Тепер Ви зможете регулювати ще й швидкість 
обертання мотовила не залежно від всієї жниварки - це дає можливість регулю-
вати пропуском жниварки вцілому.
Ще одна особливість жниварки MAANS S – це збільшена відстань між мотовилами 
і шнеком. Тепер Ви зможете збирати врожай на більшій швидкості, з більшою про-
пусковою здатністю без додаткового навантаження та втрат.
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