
RSM 161
Vysokovýkonný obilní kombajn

RSM 161 Technický popis

●  – standard,  ○  – za p říplatek

ROSTSELMASH neustále rozvíjí své produkty, a proto si společnost vyhrazuje právo na zm ěny 

ve specifikaci nebo konstrukcí stroje a to bez předchozího oznámení.

1 Power Stream  — univerzální žací stůl se zvýšenou vodorovnou plochou, hydraulickým
pohonem přiháněče a z kabiny ovladatelným reverzem.

2 TETRA Processor  — nový patentovaný dvoububnový systém výmlatu, s hlavním bubnem, 
domlacovačem a podavačem umístěným mezi nimi. Výmlat probíhá v pěti fázích.

3 Luxury Cab  —ovládací panel integrovaný do sedadla obsluhy, dvě sedadla v kabině,                  

klimatizace, zvýšený prostor v kabině, jakož i multifunkční rukojeť s 16-ti funkcemi.

4 Adviser III  — Poradní informační systém s 10 palcovým dotykovým displejem, se systémem 
rozeznávání hlasu obsluhy, jakož i signalizace okamžitých hodnot práce kombajnu.

2, Menzhinskogo str., Rostov-on-Don, 
344029, Russia

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru

Tel.: +7 (863) 255-20-43, 250-30-56
Fax: +7 (863) 255-21-07

Žací ústrojí
Power Stream1 žací val ●

Pracovní šířka  (m) 7/9
Pick up pracovní šírka (m) 3,4/4,3
Planetový pohon řezacího ústrojí               ●

Počet zdvihů kosy   (zdvih/min.) 1 180
Sladěny otáčky přiháněče s pojezdovou rychlostí          ●

Zvedače klasů ●

Podvozek pod žací val ●

Šikmý dopravník
Typ Řetězový s příčkami
Zesílené provedení       ●

Lapač kamenů  ●

Elektronický snímač výšky řezu ●

Hydraulická rýchloupínací spojka MULTICOUPLER  ●

Mláticí ústrojí
Šířka mláticího bubnu  (mm)   1 650
TETRA Procesor2 mláticí systém  ●

Mláticí buben / Průměr separačního bubnu (mm)    800/750
Otáčky mlátícího bubnu (RPM)   210 - 970
TETRA Procesor mláticí a separační plocha (m²)     3,3
Počet vytřásadel 6
Plocha vytřásadel (m²)  6,1
Čištění
Plocha sít (m²) 7,1
Otáčky Turbo ventilátoru (ot./min.) 550 - 1 400
Elektrické nastavení mláticí mezery z kabiny          ●

Samostatný domlacovač ●

Automatické centrální mazání    ○

Zásobník a vyprazdňovací mechanismus
Objem zásobníku (lit.) 10 500
Rychlost vyprazdňování (lit./s.)   115
Výška vyprazdňování (mm)   5 050
Hydropulzátorové dno zásobníku (pro dokonalé vyprazdňování vlhké hmoty)  ●

Zpracování slámy
Nastavení směru rozhazování slámy z kabiny       ○

Rozhazování plev      ●

Kabina
Luxusná (luxury) kabina³ provedení    ●

Adviser III4 informační systém  ●
Pneumatické odpružení sedadla ●

Elektronicky nastavitelné zpětné zrcátka, vyhřívaná  ●

Automatický GPS naváděcí systém ○

Systém mapování výnosu a vlhkosti  ○

Kamerové snímání vyprazdňování a couvání    ○

Převodovka
Pohon hydrostatický
Převodovka 3 - stupňová, elektro - hydraulicky ovládaná
Přední  pneumatiky 30,5L R32; 800/70R32; 680/85R32; 900/60R32; 1050/50R32
Zadní pneumatiky 18,4 R24; 21,3-24; 500/70/R24; 500/85/R24; 600/65R28
Automatické nastavení tlaku pneumatik ○

Nastavitelný rozchod kol v předu i vzadu ○

Možnost přední pásové nápravy ○

Pohon všech kol ○

Motor
Výrobce/Typ Cummins/QSL 9/St-IVF
Jmenovitý výkon, kW (PS) 279 (380)
Objem palivové nádrže, lit. 1 050
Měření okamžité spotřeby pohonných hmot   ●

Kompresor vzduchu se zásobníkem a rychlospojkou ●

Rozměry a váha
Délka/Šířka/Výška (bez žacího valu, při přepravě)  (mm)              9 250/3 675 (s pneu. 680/85 R32)/ max 4 000
Váha kombajnu (s drtičem slámy, bez žacího stolu s prázdnou palivovou nádrží) (kg)      16 500±300
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RSM 161 Vysokovýkonný obilní kombajn

1. Motor 3. „OptiFlow”
čistící systém

2. Systém vytřásadel s 
velkou separační plochou

7. Luxusná kabina se systémem
„Adviser III”

Řezací ústrojí a pohon
kosy Schumacher, efektivní
řezání i při sběru vlhké
nebo zelené hmoty, střídavě
uchycené žabky na kose,
vyvážený chod, žabky uchyceny
šrouby - snadná výměna,
příčný spirálový dopravník
s velkým průměrem, plynulé dávkování hmoty i při ztížených podmínkách, 
snížená pravděpodobnost navíjení se slámy na dopravník, vtahovací prsty
na celé délce šneku, hydraulický pohon přiháněče, plynulá regulace otáček,
automatická synchronizace otáček přiháněče v závislosti na pojezdové rychlosti.

6-válcový motor Cummins QSL 9, (St-
IVF), výkon motoru 380 PS. 25% -       
návýšení točivého momentu, nízká 
spotřeba paliva, zvýšená kapacita
pal. nádrže 1 050 lit. (Více jak 14
hod. nepřetržité práce), integrovaný 
systém rozvodu vzduchu pomocí  
vlastního kompresoru a zásobníku 
vzduchu, interval výměny motorového 
oleje 500 Mth!

6 kusů vytřásadel, 5 stupňové       
provedení, celková plocha 6,1 m²,     
aktivní separace, zvláštní domlácecí 
ústrojí minimalizují ztráty
při sklizni. Univerzální, použitelný u 
několika plodin. Efektivní tvarování 
profilu hřebínků, vyvážený pohyb 
vytřasadel zvyšuje průchodnost.

Zvýšený vnitřní prostor o 30%, integrovaný řídicí pult do loket-
ní opěrky sedačky, Adviser III - informační systém s 10 palcovou 
dotykovou obrazovkou, nová multifunkční rukojeť s 16-ti funk-
cemi, nové sedadlo s možností nastavení 5-ti variant, nový vo-
lant s třemi polohami , nový typ klimatizace a větrání, nová 
podlaha s hrubší izolací, vnější zpětná zrcátka s elektronickým 
nastavením, zvýšený počet pracovních světel, rádio.

Zvýšená plocha čistícího systému na 7,1 m², 2-stupňový čistící systém s přídavným sítem a sítovým 
nástavcem, elektronicky nastavitelné síta řízené z kabiny, možnost ručního nastavení! Snadno 
demontovatelné síta ze dvou částí (levé-pravé), kvůli snížení času údržby, ovládání
sklonu sít, šesti sekční ventilátor, rovnoměrný proud vzduchu, zvláštní zóna sání, zaoblené lopatky 
ventilátoru, snížená hlučnost, vysoká intenzita práce.

4. „TETRA Procesor”
Mláticí systém se skládá ze tří bubnů,velkého
průměru, efektivního výmlatu s minimálním    
poškozením zrna a slámy, velké množství hmoty, 
necitlivý na měnící se množství hmoty. Díky 
velkému momentu setrvačnosti mlátícího 
bubnu, efektivní pracovní výkon i u
těžko zpracovatelných plodinách, mnohostranný 
(univerzální), lehká přestavba na sběr jakékoliv 
plodiny předprogramované nastavení. Výmlat se 
zvýšenými mláticími mezerami, minimalizace  
poškození zrn  "Flexibilní koš",  jedinečné 
nastavení, stejná mezera
po celé ploše koše, ne jen při vstupu a výstupu,
elektrohydraulické nastavení mláticí mezery.  
Průchodnost 45 t / hod.

8. Žací  stůl „Power Stream” 9. Zásobník a vyprazdňování
Kapacita zásobníku je 10 500 litrů, zásobník s                 
hydraulickým vibračním dnem (do 35% vlhkosti) velmi 
rychlé vyprazdňování, méně než 2 minuty (115 lit./sek.) 
Možnost puštění vyprazdňování dopravníku v libovolné 
poloze vyprazdňovacího dopravníku, mimořádná 
vyprazdňovací výška 5 050 mm , mimořádná délka 
vyprazdňovacího dopravníku, více než 6,7 m.

5. Vysoce-výkonný šikmý dopravník

6. Zpracování slámy
Drtič slámy má 64 nožů ve čtyřech řadách, s nastavitelným 
protiostřím, dvourychlostní režim, v případě hustosetých ob.
(3 400 ot./min), při sklizni kukuřice (1 800 ot / min), nože jsou 
ostré z obou stran, mohou se proto otočit (dvojnásobná 
životnost), zapínání drtiče z kabiny, rychlá přestavba z pozice 
ukládání na řádek na drcení a rozhazování, rozmetadlo plev
s hydrostatickým pohonem, měnitelné otáčky, možnost     
kombinace rozmetacích schémat.

Unikátní systém demontáže dopravníku pomocí hydrauliky,
2x zkracuje čas práce, zesílený šikmý dopravník s urychlovacím 
bubnem, zvýšená nosnost do 4 500 kg, nastavitelný sklon      
žacího stolu, připnutí žacího stolu pohybem jedné páky, tří 
řadý vtahovací řetěz, automatický systém kopírování povrchu 
terénu, sběrač kamene otevíratelný jedním pohybem páky.
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