
Серійне виробництво не забариться
НАША МАРКА. Модифікований трактор ХТЗ-181 може скласти конкуренцію дорогій 
іноземній техніці

Василенка закінчили тяго- . j j жив ' вникав у всі деталі Тому ми і працюємо з його

ві випробування оновленого В-- *'проректор з наукової робо- конструкторами, які розумі-

Новий трактор ХТЗ, що успішно пройшов випробування, безперечно, полонить яка дає змогу вимірювати що після доопрацювання
rid уСПІХ українських фермерів технічними характеристиками і співвідношенням ціна-якість динаміку енергетики мо- дослідного зразка тракто-

Основна відмінність нової більних машин. Автор цієї pa ХТ31-181.20-07 він мо-
модифікації трактора ХТЗ- ставників ХТЗ ми отримали Наприклад, Роман Ан- Вікторовичу простора ка- розробки — вже згадува- же піти в серійне вироб-
181 — його оновлена ходо- максимальні тягові характе- тощенков вважає, що біна трактора із системою ний нами Роман Антощен- ництво. «Українські фер-
ва система на гумовотросо- ристики на низьких швид- в новій моделі тракто- обігріву та кондиціювання ков, і свою докторську ди- мери та сільгоспвиробники
вих гусеницях. Як пояснив костях. Під час випробувань ра не дуже вдала ергоно- повітря і поліпшеною шу- сертацію він захищав саме виявляють інтерес до цієї
завідувач кафедри меха- досліджували такі параме- міка управління переда- мо- та пилоізоляцією. за підсумками практично- машини, яка може скласти
троніки та деталей машин три, як сили тяги на гаку, чами. Такої самої думки і «Працювати в такій кабі- го використання цієї систе- конкуренцію дорогій іно-
ХНТУСГ доктор технічних витрата палива, буксування Сергій Борзило, тракто- ні — саме задоволення», — ми. А її унікальність поля- земній техніці», — зазна-
наук Роман Антощенков, тощо», — каже Роман Вік- рист навчального госпо- каже тракторист-випробу- гає в тому, що вона дає змо- чає Віктор Іванович. Але
який проводить випробу- торович. дарства ХНТУСГ, на базі вач, а щодо невдалого роз- гу вимірювати робочі пара- для більшої надійності на
вання нової сільгопмашини, Із зрозумілих причин на- якого проходили випробу- ташування важелів пере- метри трактора безконтак- цій машини варто заміни- 
такі гусениці мають перева- уковець не розкриває тех- вання. За 40 років трудо- микання передач, то пред- тним способом і давати ду- ти двигун (тут стоїть ЯМЗ)
ги перед традиційними ме- нічних характеристик ново- вого стажу він освоїв фак- ставники заводу вже пообі- же точні показники. Це під- і коробку передач, вважає
талевими — вони довговіч- го трактора, але розповідає, тично всі моделі тракторів, цяли їх переробити. твердили і результати ви- науковець. Проте ці про-
ніші й чинять менший тиск що нова модель добре себе які впродовж останніх де- Це й зрозуміло, адже до- пробування нового тракто- позиції можна врахува-
на ґрунт. зарекомендувала в польо- сятиліть випускали в ко- слідні зразки виготовля- ра. ти й пізніше, в наступній

«Програма випробувань вих умовах і під час усунен- лишньому Радянському ють для того, щоб після ви- «Нічого подібного в Укра- модернізації гусеничного
передбачала досліджен- ня недоліків, які виявлено у Союзі, зокрема й з маркою пробувань на основі висно- їні немає, а закордонні ана- трактора, який, сподіває-
ня тягових характеристик ході випробувань, її можуть «ХТЗ». Каже, що цією ма- вків експертів дотягнути логи дуже дорогі, — ствер- мося, вже незабаром мож-
трактора на робочих діапа- упровадити в серійне вироб- шиною задоволений. Осо- машину до кращих стан- джує Віктор Мельник. — на буде побачити на укра-
зонах, і на замовлення пред- ництво. бливо подобається Сергієві дартів. Єдина проблема — те, що їнських полях.
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