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ABSTRACT 

Dreiling, E. Analysis of selection criteria of grain harvesting technologies. A thesis of 

professional higher education. – Tartu: EMÜ, 2014. 39 pages, 10 figures, 11 tables, 2 

extras. Format A4. In Estonian language. 

The first part of the thesis provides an overview of the history of different harvesting 

technologies and an introduction to the structure of contemporary combine harvesters. 

Grain harvesters are categorised based on their threshing units as follows: harvesters with 

tangential threshing units and straw walkers, harvesters with tangential threshing units and 

rotary separators, and harvesters with axial threshing units. Additionally, an overview is 

presented of combine harvesters sold in Estonia. 

The aim of the thesis is the selection of the best possible grain harvester for a specific 

Estonian grain company. In order to reach this goal, the most important selection criteria 

affecting the purchase of a harvester are presented: the area harvested, performance, 

quality of grain and straw, price, and maintenance support. The thesis analyses these 

criteria and lists them according to their order of importance, taking into consideration that 

the main product of the company in question is seed grain. 

In addition to that, an analysis of the existing combine harvester is conducted based on the 

observations of the company, and the data resulting from the analysis is compared against 

the data of other types of harvesters also tested on the same fields of the same company. 

Based on the analysis of the selection criteria and observation results, a proposition is 

made to the company for purchasing a new grain harvester. 

Keywords: combine harvester, grain harvesting, grain quality,selection criteria, 

performance 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

h  – tund 

ha  – hektar 

hj  – hobujõud  

kW  – kilovatt 

MW  – megavatt  

l  – liiter 

m  – meeter 

p/min  – pööret minutis 

s  – sekund  

t  – tonn 

qV    – mahupõhine jõudlus m
3
/h 

qm – massipõhine jõudlus t/h 

γ      – teravilja mahumass t/m
3
 

€  – euro   
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SISSEJUHATUS 

Olles maalähedane rahvas oleme alati lugu pidanud leivast. See maitses ning toitis hästi. 

Leiva saamiseks pidi tegema tööd, mis võttis suurema osa kevadisest ning sügisesest 

tööajast. Algas see põllumaa ettevalmistamise ja külviga ning lõppes viljakoristuse ja 

rehepeksuga. Kõik töö tehti käsitsi või loomade abil. 

Tänu tehnika arengule sai XIX sajandil võimalikuks viljakoristuse ja rehepeksmise 

mehhaniseerimine, mis vähendas inim- ning loomtööjõu koormust. Mobiilseid jõumasinaid 

kasutades käitati rehepeksumasinaid, käsitsi niitmise kõrval hakati kasutama mehaanilisi 

vikateid. Vähe sellest, aja möödudes leiutati masin, mis tegi ära mõlemad aeganõudvad 

tööd ühe korraga. 

Tänapäeval võtame seda iseenesestmõistetavana, et viljakoristus on üks tööoperatsioon. 

See teadmine on välja kujunenud tänu teraviljakombainide laiale levikule. Igas 

teraviljakasvatusettevõttes on üks või mitu teraviljakombaini, mis kõik täidavad oma 

eesmärki: koristada vilja võimalikult kiiresti, efektiivselt, väikeste kadudega ning 

säästlikult. 

Iga ettevõte, kes hakkab soetama teraviljakombaini, peab langetama valiku. Milline 

töölaius, kui võimas ja ökonoomne, millised on hoolduskulud jne. Kõik need on 

küsimused, millega tuleb igal teraviljakombaini ostjal tegeleda.  

Lõputöö käsitleb põllumajandusettevõtte teraviljakombaini valikukriteeriumeid nii, et 

oleks tagatud suurim jõudlus ning terade kvaliteet. 1000 hektarilise ettevõtte andmete 

põhjal tehakse analüüs olemasoleva teraviljakombaini kohta ning võrreldakse selle 

andmeid erinevate kombainitüüpidega, mida on ettevõtte samadel põldudel katsetatud. 
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1. TERAVILJAKORISTUSTEHNOLOOGIAD 

1.1. Teraviljakoristustehnoloogiate areng 

Põllunduse kõige raskemate ja töömahukamate tööde hulka kuulusid viljalõikus ja 

viljapeks. Esimeseks niiduseadiseks oli  1807. aastal Salmon’i poolt välja töötatud 

niiduseadis, mis töötas kääride põhimõttel [1]. Ogle 1822.a. leiutatud hasplit kasutades 

konstrueeris šotlane P. Bell 1826. aastal esimese töötava heina ja viljaniiduki (joonis 1.1) 

[2, 3]. 1831. aastat loetakse aga niidumasina sünniaastaks, mil ameeriklane Mc Cormick 

ehitas tänapäevase niidumasina. Praktilisse kasutusse võeti niiduk 1859. aastal inglase W. 

Woode poolt [4]. 

Kui niidumasina väljaarenemiseks, kuni oma konstruktsiooni stabiliseerumiseni, kulus 

ligikaugu 30 aastat, siis rehepeksumasinal kulus selleks ligi 250 aastat. Esimese tuule jõul 

töötava viljapeksuseadme projekteeris itaallane G. Branka 16. sajandi keskel. 

Viljapeksumasina sünniajaks loetakse aastat 1776, mil šotlase A. Meikle poolt ehitati 

praktiliselt kasutatav peksutrumliga masin. Sellest ajast peale hakkas viljapeksumasin 

kiiresti täiustuma ning 19. sajandi algul hakkas levima hobu- ja auru jõul töötavana. [4].  

Niidumasina ja viljapeksuseadme praktiliselt üheaegse põllumajandusse jõudmise tõttu 

tekkis koheselt soov neid kahte omavahel ühendada [4]. 1835. aastal patenteeris Hiram 

Moore USA-s esimese kombaini (joonis 1.2). Selleks oli masin, mis oli võimeline vilja 

lõikama, peksma ja sõeluma ning mida käitasid vähemalt 16 hobust [3, 5]. 

1911. aastal kasutas The Holt Company of Stockton esimesena kombaini käitamiseks 

sisepõlemismootorit. 1936. aastal tõi Saksa ettevõte Claas turule esimese viljalõikaja-

peksja-siduja (MBT). See oli traktori poolt käitatav ja konstrueeritud Euroopa madalaid ja 

tihedakasvulisi teraviljaliike silmas pidades. Kombainiheedri lahtihaakimine, selleks, et 

oleks tagatud parem transport avalikel teedel, võeti kasutusse Lely–Dechentreiter poolt 

aastal 1960 [3]. 

Viimasteks suurimateks tehnoloogilisteks uuendusteks on 1975. aastal New Hollandi poolt 

esitletud aksiaaltrumliga ehk nn rootorkombain, millele järgnesid ka teised tootjad. 

1980ntatel aastatel hakati kasutama elektroonilisi seadmeid selleks, et mõõta 

peksuseadmete efektiivsust. See andis võimaluse paremini masina parameetreid seadistada. 

Globaalse positsioneerimise süsteem (GPS) tehnoloogia võeti kasutusele 2000ndatest 



9 

alates, mis aitas määrata teraviljakombaini asukohta põllul ning seeläbi rakendada 

automaatset paralleelsõidusüsteemi vabaltvalitud  tööeel [6]. 

 

Joonis 1.1. P. Bell’i konstrueeritud heina ja viljaniiduk [7] 

 

Joonis 1.2. H. Moore poolt patenteeritud kombain [8] 

Teraviljakombaini mõiste, tsitaat:  

„Teraviljakombaindeks nimetatakse liikurmasinaid milledega saab põllult koristada rukist, 

nisu, otra, kaera, tatart, rapsi, heinaseemet, uba, hernest, maisi, päevalille jne. 

Teraviljakombaini saab kasutada siis, kui töödeldava materjali niiskusesisaldus on 

alanenud alla 25 %. Tööoperatsioonid kombaini tehnoloogilises protsessis on järgmised: 

niitmine, koondamine, etteandmine, peksmine, sorteerimine-puhastamine, terade-seemnete 

kogumine punkrisse, põhu laotamine põllule või põhu hekseldamine ja siis põllule 

laotamine“ [9].  



10 

1.2. Teraviljakombainide ehitus  

Kaasaegne teraviljakombain koosneb heedrist, peksuseadmest, separeerimisseadmetest 

ning puhastusseadmetest. (joonis 1.3) [9, 10, 11]: 

Heedri ülesandeks on lõigata, jaotada ja käidelda viljamassi. Heeder koosneb 

lõikeaparaadist, hasplist, kaksikteost ja jõuülekandeseadistest. Lõikeaparaadiks on 

mehhaanilise või hüdraulilise jõuülekandega vikatniiduk. Haspel on vajalik viljamassi 

ettelükkamiseks kaksikteole ja lamandunud viljakõrte tõstmiseks. Haspli 

pöörlemissagedust on võimalik reguleerida ning see peab olema sünkroonne kombaini 

liikumiskiirusega. Veel on oluline, et haspli laba joonkiirus oleks 1,2…2,0 korda suurem 

kombaini töökiirusest. Seejärel suunab kaksiktigu koristatava massi kaldtransportööri, 

miskaudu mass siseneb peksuseadmesse. 

Peksuseade sisaldab endas peksutrumlit (üks või mitu) ja –korvi või rootorit. Peksukorvi 

ulatuvus ümber trumli võib olla kuni pool trumli ümbermõõdust. Peksutrumli pöörlemisel 

toimub terade või seemnete eraldamine muust massist löögi jõul. Rootori puhul toimub 

terade peast eraldamine hõõrde toimel. Trumli pöörlemissageduse ning trumli ja 

peksukorvi vahe on reguleeritavad. Need seadistused sõltuvad koristatava kultuuri 

eripärast. 

Separeerimisseadmeid liigitatakse kahte kategooriasse: klahv- või rootorpuisturid. Nende 

ülesandeks on põhumassist ülejäänud terade eraldamine. Põhk suunatakse otse või läbi 

hekseldi põllule. 

Puhastusseadmetes toimub peksukorvist ja puisturitest tulevast viljamassist lõplik terade 

puhastus. Sõeltel toimub teradest suuremate ja väiksemate osade eraldumine. Lisaks asub 

sõelte all tuulik, mille tekitatud õhuvool eraldab sõeltel asuvatest teradest kergemad 

osakesed. Puhas vili teisaldatakse konveieri abil terapunkrisse. Peksuseadme poolt 

töötlemata viljapead suunatakse tagasi järelpeksu. 

Peksuseadme ja puisturite järgi liigitatakse kombainid järgmiselt: tangensiaalpeksuseadme 

(ristisuunas) ja klahvpuisturiga teraviljakombainid, tangensiaalpeksuseadme ja rootor-

puisturiga teraviljakombainid ning aksiaaltrumliga (pikisuunas) kombainid. 
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Joonis 1.3. Standardse kombaini põhiosad [10] 

 

1.3. Teraviljakombainide liigitus 

1.3.1. Tangensiaalpeksuseadme ja klahvpuisturiga teraviljakombain 

Tegemist on standardse teraviljakombaini konseptsiooniga. Tangensiaalpeksuseade on 

mitmekülgne ning seda on võimalik kasutada enamike koristatavate kultuuride puhul. 

Kaldtransportöörist peksutrumlisse siseneva viljamassi kiirus on 2,5...3 m/s. Parima 

tulemuse saamiseks on oluline, et mass siseneks peksutrumlisse vilajapead ees [10].  

Enamlevinud peksutrumli diameeter on 0,6...0,7 m. Suurem diameeter annab võimaluse 

kasutada suuremat peksukorvi pindala, kuid suurema trumli läbimõõduga vähenevad 

efektiivseks viljapeksuks vajalikud tsentrifugaaljõud. Peksutrumli pöörlemissagedust 

muudetakse hüdrauliliselt juhitava kiilrihmvariaatori abil, ning trumli joonkiirus on 

keskmiselt 30 m/s [9, 10, 12]. Suurema pöörlemissagedusega vähenevad terakaod, kuid 

sellega kaasneb suurem terade vigastamise oht. Selleks, et tagada 

tangemsiaalpeksuseadmega teraviljakombaini suurem efektiivsus, kasutatakse mitme 

trumliga peksuorganeid. 

Tagumine biiter asub peksutrumli taga. See takistab viljamassi peksutrumlisse tagasi 

minemast ning tagab põhitrumli poolt eraldamata terade järeltöötluse. Ühtlasi suunab 

tagumine biiter viljamassi puisturitesse [10]. 
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Põhupuisturid võtavad enda alla suure osa kombainist, kuid nende käitamiseks vajaminev 

energia on väike. Klahvpuisturiga teraviljakombain sisaldab endas nelja kuni kaheksat 

puisturit laiusega 0,25...0,35 m ja pikkusega kuni 6 m. Puisturid on kinnitatud eksentriliselt 

kahe pöörleva võlli külge, millede pöörlemissagedus on ligikaudu 200 p/min. Selle 

liikumise tulemusena kantakse põhukiht kombaini tahaossa ning selle jooksul toimub 

põhumassist viimane terade separeerimine [9, 10]. 

 

1.3.2. Tangensiaalpeksuseadme ja rootorpuisturiga teraviljakombain 

Tangensiaalpeskuseadme ja rootorpuisturiga teraviljakombainis ehk nn „hübriid 

teraviljakombainis“ kasutatakse sama peksuseadet nagu on see kasutusel klahvpuisturiga 

kombainidel. 

Rootorpuisturiga teraviljakombaini erinevus klahvpuisturiga võrreldes on põhumassi 

töötlemise erinevuses. Kui kahvpuisturiga kombainil toimub terade separeerimine 

gravitatsioonijõudude mõjul, siis rootorpuisturis kasutatakse ära tsentrifugaaljõud, mis on 

gravitasioonijõududest 50 kuni 100 korda suuremad. See tagab rootorpuisturite suurema 

läbilaskevõime ja efektiivsuse, kuid vajavad seetõttu tööks suuremat võimsust [10]. 

Viljamassi separeerimine võib toimuda tangensiaalses- või aksiaalses suunas. 

Tangensiaalse rootorpuisturi korral on vaja kasutada mitut järjestikulist rootorit, et oleks 

tagatud terade separeerimiseks piisav pind. Aksiaalses rootorpuisturis toimub rootori ja 

silindri vahel viljamassi spiraalne liikumine. Selleks, et tagada terade efektiivne 

separeerimine, kasutatakse ühte või kahte rootorit [10, 11, 13]. 

 

1.3.3. Aksiaaltrumliga kombain 

Aksiaaltrumliga kombaini ehk  nn „rootorkombaini“ eripäraks on see, et terade peast välja 

hõõrumine ja põhust eraldamine toimub ühe ja sama rootoriga, mida võib olla üks või kaks 

[10, 13]. See tagab lihtsama ehituse ning teistsuguse tööiseloomu. Rootori esimeses osas 

toimub viljamassi töötlus peksulabade ning peksukorvi vahel ning tagumises osas järgneb 

biitrite ja sõelte sektsioon. Kahe rootoriga kombaini eeliseks üherootorilise ees on 

peksuorganisse sisenemisel viljamassi parem jaotumine [10]. 
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1.4. Tangensiaalpeksuseadme ning aksiaaltrumli võrdlus 

Aksiaalpeksuseadme suurimaks eeliseks on terade parem separeerimine, mis saavutatakse 

läbi rootori hõõrdejõu, mistõttu on terade vigastatavus väiksem (tabel 1.1). Terade parema 

separeerimise juures toimub intensiivsem põhu peenestamine (joonis 1.4). Heade 

koristustingimuste korral on aksiaaltrumliga kombainid tangensiaalpeskuseadmega 

võrreldes suurema jõudlusega. Viljamassi niiskuse suurenedes aksiaalpeksuseadme jõudlus 

langeb. Eelisena saab veel välja tuua, et aksiaalpeksuseadme töö ei sõltu nii palju 

pinnareljeefist, kui tangensiaalpeksuseadme töö [10, 11, 14]. 

Tangensiaalpeksuseadmete ebatasasel pinnal kasutamiseks on välja töötatud lahendused, 

mis hoiavad kombaini kaldpinna suhtes horisontaalsena. Tangensiaalpekuseadmete 

eelisena võib välja tuua nende väiksema tundlikkuse niiskema viljamassi osas. Selleks et 

suurendada terade separeerimisvõimet, kasutatakse mitmest trumlist koosnevaid 

peksuorganeid [10, 11].   

Tabel 1.1. Tangemsiaalpeksuseadme ja aksiaalpeksuseadme võrdlus [10, 11] 

Kriteerium Tangensiaalpeksuseade Aksiaalpeksuseade 

Käitav energiavajadus Väiksem Suurem 

Jõudlus ideaaltingimustes Väiksem Suurem 

Terade separeerimine Halvem Parem 

Jõudluse sõltuvus koristatava 

massi niiskusest 

Vähem Rohkem 

Terade vigastamise oht Suurem Väiksem 

Põhu kvaliteet Parem Halvem 

Töö ebatasasel pinnal On sõltuv Ei ole sõltuv 
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Joonis 1.4. Teraviljakombaini erinevate peksuorganite terade separeerimine ja põhu 

kvaliteet: A – tangensiaalpeksuseadme ja klahvpuisturiga; B – tangensiaalpeksuseadme ja 

rootorpuisturiga ning C – aksiaaltrumliga kombain [15] 

 

1.5. Ülevaade Eestis müüdavatest kombainidest 

Eesti turul on esindatud 8 tootja teraviljakombainid [16]. 2013. aastal müüdi 134 uut 

teraviljakombaini (tabel 1.2). Nendest 55 % moodustasid üle 293 hj kombainid [17]. 

Tabel 1.2. Kombainide müük 2013. aastal, margid ja võimsusklassid [17] 

Kombaini mark Kuni 171 hj 172–253 hj 254–293 hj Üle 293 hj Kokku 

Claas 2 11 6 36 55 

New Holland 6 16 2 24 48 

John Deere – – 6 10 16 

Sampo 1 4 1 – 6 

RSM – – 5 – 5 

Case IH – – 1 3 4 

Kokku 9 31 21 73 134 
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Eesti põllumajandustootja eelistab 90 % juhul sajast 3 tootja teraviljakombaine. See on 

tingitud kombainide töökindlusest, heast teenindusest ning usaldusest konkreetse margi 

vastu. Eestis kolm enimmüüdud teraviljakombaini on tangensiaalpeksuseadme ning 

klahvpuisturitega kombainid võimsusega üle 350 hj (tabel 1.3) [17].   

Tabel 1.3. Eestis enimmüüdud kombainid 2013. aastal [17] 

Mark Mudel Võimsus, hj Müüdud, tk 

Claas Lexion 670 415 17 

New Holland CX8080 359 11 

Claas Lexion 660 366 9 

Claas Tucano 430 240 7 

New Holland TC 5070 210 7 

New Holland TC 5080 237 7 

John Deere W540 259 6 

 

Tabel 1.4. Eestis müüdavad üle 350 hj teraviljakombainid [18, 19, 20, 21, 22] 

Liigitus Tootja Mark 
Mootori nimivõimsus, 

kW/hj 
Iseloomustus 

Klahv-
puisturiga-

kombainid 

Claas Lexion 600 seeria 224/305 kuni 305/415 5 kuni 6 puisturit 

Fendt P seeria 278/378 kuni 297/404 8 puisturit 

John Deere T seeria 224/300 kuni 317/425 5 kuni 6 puisturit 

New Holland CX8000 seeria 220/299 kuni 330/449 6 puisturit 

Rootor-

kombainid 

Case 130 seeria 220/299 kuni 305/415 1 rootor 

Case 230 seeria 330/449 kuni 420/571 1 rootor 

Fendt R seeria 243/330 kuni 338/459 1 rootor 

John Deere S seeria 278/373 kuni 405/543 1 rootor 

New Holland CR9000 seeria 260/354 kuni 400/544 2 rootorit 

Hübriid-

kombainid 

Claas Lexion 700 seeria 269/366 kuni 405/551 2 rootorpuisturit 

Fendt X seeria 365/496 2 rootorpuisturit 

Üle 350 hj nimivõimsusega teraviljakombaine pakutakse Eesti turul 5 tootja poolt. Valikust 

leiame standardse nn klahvkombaini, aksiaalpeksuseadme ning nn hübriidkombaini (tabel 

1.4). 
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2. LÕPUTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Töös käsitletud põllumajandusettevõtte haritava maa pind on nelja aastaga suurenenud 40 

% võrra. Sellest tulenevalt jääb praeguse teraviljakombaini jõudlus väikeseks.  On 

hädavajalik, et olemasolevat teraviljakoristustehnoloogiat oleks vaja täiendada või välja 

vahetada.  

Eestis pakutavate üle 350 hj teraviljakombaineide valik on küllaltki suur, 11 mudelit. 

Otsuse langetamine eeldab põhjaliku uurimist, lähteandmete teadmist ning arvestamist, 

sest eksimise korral on võimalik reaalne kahju väga suur. 

Lõputöö eesmärgiks on parima võimaliku teraviljakombaini valik konkreetsele Eesti 

teraviljatootjale. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lahendati järgmised ülesanded: 

1. Teemaalase kirjanduse analüüs. 

2. Ülevaade Eestis müüdavatest kombainidest.  

3. Uurimistöö metoodika koostamine.  

4. Andmete kogumine. 

5. Andmete analüüs. 

6. Kokkuvõtte ja järelduste tegemine ning soovituste andmine. 
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3. VALITUD PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE ANDMED 

Põllumajandusettevõte asub Kesk Eestis ning  asutati 1. jaanuaril 2003. aastal, mil 

registreeriti osaühinguline omandivorm. Enne seda tegutseti 1990ndate aastate keskpaigast  

teraviljakasvatustaluna. Praeguseks on ettevõtte üldpind 1050 ha (joonis 3.1), millest 925 

ha on külvialust pinda. Ülejäänud maa moodustavad kultuur – ja pikaajalised rohumaad. 

Haritavast maast rendimaid on 400 ha [23].  

Ettevõtte põhitegevuseks on teravilja- ja heinaseemne kasvatus. Lisaks kõik seeme 

sorteeritakse ja pakendatakse, mille järelvalvet teostab Põllumajandusamet. Ettevõtte 

toodang turustatakse läbi vahendaja nii Eesti kui Baltimaade turul. Töötajaid on ettevõttes 

viis, kellest neljal on põllumajanduslik haridus. 

 

Joonis 3.1. Üldpinna jaotus vastavalt kultuuridele, ha [23] 

Ettevõtte masinapark on aastatega täiustunud. Selle moodustavad kolm traktorit ning 

teleskooplaadur võimsusklassiga alla 150 hj ning kaks traktorit üle 150 hj.  

Talu tegutsemise algusaastatel võeti kasutusele teraviljakombain MDW Erntemeister 524 

(111 kW/150 hj). 2002. aastal vahetati see välja New Holland TX 66 (190 kW/255 hj) 

vastu ning 2009. aastal võeti kasutusele teraviljakombain New Holland CX 8080 (260 

kW/354 hj).  

Lisaks on ettevõttel kolm raskel kütteõlil töötavat teraviljakuivatit koguvõimsusega 1,8 

MW. 

Taliraps, 48 Suviraps, 33 

Talinisu, 70 

Suvinisu, 
231 

Oder, 389 

Karjamaa-
raihein, 56 

Hernes, 44 

Pikaajaline 
rohumaa, 

70 

Punane 
ristik, 109 
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4. TERAVILJAKOMBAINIDE VALIKUKRITEERIUMID 

4.1. Võimalikud valikukriteeriumid teraviljakombaini soetamisel 

Selleks, et teha teraviljakombaini parim valik, tuleb tähelepanu pöörata järgnevatele 

kriteeriumitele: 

1. Koristatava pinna suurus. 

2. Jõudlus.  

3. Koristatava vilja ja põhu kvaliteet.  

4. Soetushind.    

5. Töötingimused. 

6. Töökindlus ja hooldustugi 

Kombaini soetamisel võib otsust mõjutada usaldus teatud firma toodangusse ning 

margieelistus. Sageli valitakse masinapark ka selle järgi, kuidas on korraldatud edasimüüja 

hooldustugi. Igal teraviljakombaini soetajal on välja kujunenud oma valikukriteeriumid, 

kuid käesolevas töös tuuakse välja olulisemad. 

Lähtudes asjaolust, et konkreetse põllumajandusettevõtte põhitoodanguks on 

teraviljaseemned, on kriteeriumite seadmisel oluline, et vili oleks koristatud õigel ajal ning 

võimalikult väheste mehhaaniliste vigastustega. Samuti peab kombaini tööroganite 

puhastatavus olema võimalikult lihtne ning efektiivne. 

 

4.2. Valitud kriteeriumid 

4.2.1. Koristatava pinna suurus 

Üks tähtsamatest teraviljakombaini valiku kriteeriumitest on ettevõtte koristatava pinna 

suurus.  Sõltuvalt sellest tuleb valida kombaini võimsusklass, heedrilaius, jõudlus jne. 

Põhiprobleemiks on teravilja õigeaegne ning võimalikult kiire koristus. See nõuab suuri 

investeeringuid ning tööjõudu. Selleks, et tagada teraviljakoristus lühikese ajaga, on suurtel 

koristatavatel pindadel soovitatav kasutada lisakombaini, tagamaks õigeaegne koristus 

[11]. 
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Paika peab ka väide, et heedri laiusele meetrites vastab sama pindala sadades hektarites. 

Näiteks 9 m heedri korral on hooajaliseks koristatavaks pinnaks 900 ha. 

 

4.2.2. Teraviljakombaini jõudlus  

Teraviljakombaini jõudlus sõltub suurel määral kombaini peksuorgani tüübist, võimsusest, 

heedri laiusest, külvikorrast, kasvatatavatest kultuuridest, saagikusest, klimaatilistest 

tingimustest jne. 

Heade koristustingimuste korral on nii aksiaaltrumliga kui rootorpuisturitega kombainide 

jõudlus klahvpuisturitega kombainidest suurem. Graafikult (joonis 4.1) näeme, et 

rootorkombainide jõudluse suurenedes toimub terakao suhteliselt lineaarne tõus. 

Tangensiaalpeksuseadme ja klahvpuisturitega kombainidel on tõus järsk. Sellest tulenevalt 

on sama terakaoga rootorkombaini jõudlus suurem [14].  

Koristades vilja sama terakaoga on üks suure võimsusega aksiaaltrumliga- või 

rootorpuisturiga kombain võimeline asendama kahte klahvpuisturitega kombaini [14]. 

 

 

Joonis 4.1.  Terakao sõltuvus jõudlusest: A – tangensiaalpeksuseadme ning 

klahvpuisturitega kombain; B – tangensiaalpeksuseadme ning rootorpuisturiga ja 

aksiaalpeksuseadmega kombain [24] 
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Kasvatades külvikorras taliviljasid, on oluline, et koristus toimuks võimalikult kiiresti, 

vabastamaks põllupinda mullaharimistöödele ning külvile. See eeldab suurt hetkelist 

koristusressurssi kombaini suure jõudluse või kahe kombaini olemasolu näol. Koristades 

nii tali- kui suvivilja, tagame hooajal teraviljakombaini töö ühtlase jaotuse. Selleks peame 

omama head ettevalmistust ning selget külviplaani. 

Lähtudes tali- ja suvivilja bioloogilistest omadustest, on oluline vili koristada alates 

täisküpsuse saavutamisest maksimaalselt 10 päevaga. Sellega tagame väikseimad terakaod. 

Ületades etteantud optimaalset koristusaega, toimub saagikadu ligikaudu 1 % päevas 

(joonis 2.1) [11, 25].  

 

 

Joonis 4.2. Saagikao sõltuvus koristusperioodi pikkusest [11] 

Väga soodsatel tingimustel võib kombaini jõudlus olla keskmisest 40 % suurem (tabel 4.1) 

[26]. Kombaini suur jõudlus on eeliseks meie koristusperioodi heitlikes ilmastikuoludes. 

Võttes aluseks, et koristamiseks soodsaid ilmu on Eestis augustis 15,6 ja septembris 5,1 

päeva (paljude aastate keskmine) [27], on oluline, et koristus kestaks võimalikult lühikest 

aega. Sellest tulenevalt tuleb 1000 ha koristatava pinnaga ettevõttes koristada 48 ha päevas. 

See on tänapäevaste suurema võimsusklassiga kombainide puhul saavutatav. Katse 

tulemusena ulatus Claas Lexion 760 tangensiaalpeksuseadme ja rootorpuisturiga 

teraviljakombaini ühe päeva jõudluseks 60,48 ha (tabel 5.3). 
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 Tabel 4.1. Kombaini keskmised jõudlused, terakadu kuni 1,5 % [16, 26] 

Kombaini võimsus, hj 
Jõudlus, ha 

tunnis päevas hooajal 

kuni 170 1,0 9,0 200 

kuni 250 1,5 15,0 300 

kuni 290 2,0 16,0 400 

kuni 350 3,5 20,0 500 

üle 350 4,5 30,0 700 

 

Tuleks lähtuda ka põhimõttest, et kombaini võimsus oleks suurem, tagamaks erineva 

saagikuse ja ilmastikutingimuste korral efektiivne töö [28]. 

Koristades teraviljasid soodsal ajal, tagame parema saagikuse. Sellega väldime vilja 

üleküpsemist ja lamandumist ning sellest tulenevat terakadu [11]. Koristatava vilja 

niiskuse tõustes suurenevad märgatavalt nii koristuskulud kui ka kuivatuskulud. Samuti 

langeb jõudlus. Koristades pooltoorest teravilja raskeneb peksumasina töö, mistõttu 

kombaini jõudlus võib langeda kuni 50 % [29]. 

Oluline on kombaini valikul jälgida sõelte kogupindala. Sellest sõltub viljaterade 

separeerimisvõime. Hea saagikuse korral võib väiksema sõelapinnaga kombainidel tekkida 

terakadu, mis on tingitud teramassi sõeltelt ülemineku tõttu. Vältimaks terakadu, 

vähendatakse töökiirust, mistõttu kombaini jõudlus väheneb. 

Silmas peab pidama ka seda, et kombainide ning kuivatite jõudlused oleksid 

proportsionaalsed. 

 

4.2.3. Koristatava vilja ja põhu kvaliteet      

Seemne ja toiduvilja koristamisel on oluline tagada selle kvaliteet. Õigeaegsel koristusel 

tagame vilja parimad seemneks ja toiduks kasutamise omadused. Koristades teravilja 

niiskusega üle 22 %, langeb tema idanevus ning terade vastupidavus mehhaanilisele 

töötlusele on halvem [25].  
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Et vähendada koristusest tekkivat saagikadu, peab tangensiaalpeksuseadme joonkiirus 

olema võimalikult suur. See tingib trumlilabade suure löögijõu, mille tulemusena vili saab 

kergesti vigastatud (joonis 4.2). Aksiaaltrumliga teraviljakombainides toimub terade 

eraldamine hõõrde toimel, mistõttu teri vigastatakse vähem [11].  

Hõõrde toimel terade eraldamisel toimub põhumassi intensiivsem töötlus, mistõttu on 

rootorpuisturitega ja aksiaaltrumliga teraviljakombainide põhk rohkem peenestatud, kui 

klahvpuisturitega kombainidel [11]. See vähendab põhupurusti koormust ja selle 

energiatarvet ning purustatud põhu põllule laotamise kvaliteet suureneb. 

Kui eesmärgiks on saada võimalikult kvaliteetne põhk, tuleb eelistada klahvpuisturitega 

teraviljakombaine (joonis 1.4). Põhu parem kvaliteet on tingitud tema töötlemisest. Põhk, 

läbides tangensiaalpeksuseadet, suunatakse klahvpuisturitesse, kus võrreldes rootoriga ei 

toimu põhu mehhaanilist töötlemist. 

 

 

Joonis 4.3. Terakao ja terade vigastamise sõltuvus trumli joonkiirusest [10] 
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4.2.4. Hind, töötingimused ja hooldustugi 

Kaasaegsed ning võimsad teraviljakombainid eeldavad suuri investeeringuid. Oluline on 

kalkuleerida, kui pika aja peale kombain soetatakse. Põllumajandusettevõtte andmetele 

tuginedes selgub, et kasutades kombaini 5 aasta asemel 7 aastat, on kombaini ühe aasta 

püsikulude summa ligikaudu 30 % väiksem. 

Tulenevalt teraviljakombaini kõrgest hinnast on vaja kombaini tööaega maksimaalselt ära 

kasutada. Kui ettevõttesisesed koristustööd on teostatud, on võimalik pakkuda teenust. 

Sellega maandame riske, mis kaasnevad suure investeeringuga. 

Töötingimuste puhul on liikurmasinaga töötades oluline, et operaator oleks tähelepanelik 

ning keskendunud. Selle eelduseks on ergonoomiline ning müra- ja tolmuvaba 

töökeskkond. Tänu tehnika ja elektroonika arengule on saanud võimalikuks rakendada 

erinevaid seadmeid täiustamaks ja lihtsustamaks operaatori tööd. Kabiini kliimasüsteem, 

lihtsasti käsitletavad ja ergonoomilised juhtseadmed, arvuti keskjuhtsüsteem, GPS ja teised 

seadmed on sageli teraviljakombainide standardvarustuses. Kabiinist lahkumata on 

võimalik seadistada tööorganite parameetreid vastavalt koristatavale kultuurile ja 

klimaatilistele tingimustele [10].  

Seemneviljade koristamisel on oluline kombaini tööroganitele ligipääs ning nende 

puhastatavus. Et vältida järgmise kultuuri koristamisel seemneviljade omavahelist 

segunemist, on vajalik tagada kombaini tööorganites võimalikult vähene eelmise 

teraviljakultuuri jääkide olemasolu. Lisaks kombaini tööorganite puhtusele on oluline 

puhastamiseks kuluv aeg. Kulutades kombani puhastamisele kaheksatunnisest tööajast ühe 

tunni, langeb kombaini päevane jõudlus 12,5 % võrra.  

Tehes suure investeeringu, on põllumajandusettevõttele oluline, et teraviljakombain oleks 

kiire töötempo juures töökindel ja vastupidav. Selle eelduseks on tehase poolt hästi 

konstrueeritud ja kvaliteetselt valmistatud kombain. Ostmisel valikut tehes on soovitatav 

teha eelnev uuring või tugineda oma kogemustele. 

Töökindla masina eelduseks on korrektne hooldus. Koristusperioodi kiire töötempo juures 

on oluline, et teraviljakombain oleks eelnevalt hooldatud. Sellega väldime kõikvõimalikke 

tehnilistest riketest sõltuvaid tööseisakuid. Valides teraviljakombaini peame olema 

veendunud, et oleks tagatud kiirel koristusperioodil hea klienditugi tehnilise teeninduse 

ning varuosade saadavusega [13]. 
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4.3. Valitud kriteeriumite rakendatavus 

Antud valikukriteeriumite põhi lähtepunktiks on Eesti põllumajandustootjate kombaini 

ostu mõjutavad tegurid. Arvestatud on ka Eesti klimaatilisi eripärasid. Nendest 

kriteeriumitest lähtudes saab teraviljakombaini ostja teha enda jaoks parima võimaliku 

valiku, sest majanduslikult edukas olemise eelduseks on jätkuvalt olulised teravilja 

koristuskiirus, kvaliteet ja masinate hind. 

Kasumlik tootmine eeldab tehnoloogia soetamisel kõigi kriteeriumite põhjalikku 

läbitöötamist ja nende järjestamist olulisuse järgi. Sõltuvalt ettevõtte eesmärgist ja tootmise 

eripärast, võivad olla kriteeriumite järjestused erinevad. 

Valitud ettevõtte põhitoodanguks on seemnevili, millest tulenevalt on prioriteediks 

koristatud tera kvaliteet. Parim kvaliteet tagatakse kas rootorseparaatorite või 

aksiaalpeksuseadmetega, kus tera eraldamine põhust toimub hõõrde jõul.  

Et tagada ühe teraviljakultuuri koristus vähemalt 10 päevaga, peab valitud 

põllumajandusettevõttes ideaaltingimustel odra koristamisel (389 ha) kombaini jõudlus 

olema 39 ha päevas. Lähtudes sellest, et augustis on keskmiselt koristamiseks sobivaid 

pävi 50 %, võib sama päevajõudlusega kombainil kuluda selleks 20 päeva. Selle 

vältimiseks on vaja valida suurema jõudlusega teraviljakombain. Viimane on seotud nii 

jõudluse kui koristatava pinnaga. 

Järjestuselt kolmandaks  on kombaini puhastatavus ja töötingimused. Eelkõige on 

puhastatavus oluline tagamaks teraviljaseemnete kultuuride, sortide ja 

paljunduskategooriate vaheline eraldatus. Töötingimuste olulisus on tingitud sellest, et 

tagada töö võimalikult efektiivne teostatus. 

Järgnevateks kriteeriumiteks on hind, kasutusaeg, hooldustugi ja töökindlus. Ostes 

kombaini saame valida odavama ainult siis, kui esimesed kolm kriteeriumit on täidetud. 

Planeerides kombaini kasutusaega pikemale perioodile, saame kallima ostuhinnaga 

kombaini soetuskulusid ühtlustada pikemale ajale. 

Arvestades hooldustuge, peame  olema kindlad, et rikke korral oleks tagatud tasemel 

tehniline tugi või vajadusel detaili laos olemasolu. Töökindluse määramisel on Eesti 

teraviljakasvatajate kogemus kõige olulisem lähteallikas.  
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Kuna hübriidkombainis on ühendatud nii tangensiaalpeksuseadme kui ka rootori 

tööeelised, on tegemist parima valikuga Eesti tingimustesse. Tangensiaalpeksuseadmega 

tagame väiksema sõltuvuse vilja niiskusest ja sellega ühtasema töö. Rootorpuisturiga 

toimub terade parem separeerimine, mistõttu tagab see peksutrumli poolt töötlemata terade 

põhumassist eraldamise. Sellega tõuseb hübriidkombaini jõudlus võrreldes klahvpuisturiga 

kombainidega. Sarnase jõudlusega aksiaalpeksuseadmega võrreldes on hübriidkombaini 

energiatarve madalam, mistõttu väheneb energiatarve.  
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5. KOLME TERAVILJAKOMBAINI VAATLUSTULEMUSED  

5.1. Andmete kogumine 

Andmete kogumine toimus põllumajandusettevõtte põldudel töötanud kolme 

teraviljakombaini töötulemuste põhjal. Tegemist oli ettevõtte enda teraviljakombaini, 

sisseostetud teenusepakkuja ja müügiettevõtte katsekombainidega. 

Antud kombainid on valitud selle tõttu, et nende töö oli korraga jälgitav. Esindatud on kaks 

samasse võimsusklassi liigituvat tangensiaalpeksuseadme ja klahvpuisturitega kombaini 

ning lisaks üks tangensiaalpeksuseadme ja rootorpuisturitega kombain. Et nn 

hübriidkombaini rootorpuisturite energiatarve on suurem, kui klahvkombainidel, on selle 

võimsusklass klahvkombainidest kõrgem. 

Kahe klahvkombaini peksuorgani erinevus seisneb trumlite paigutuses. Ettevõtte praegusel 

kombainil siseneb viljamass otse peksutrumlisse. Teenusepakkuja ja müügiettevõtte 

kombainidel oli sarnane peksuorgan, kus viljamass enne põhitrumlisse sisenemist läbib 

jaotustrumli. Sellega tagatakse ühtlasem viljamassi etteanne peksutrumlisse. 

Kombainide jõudluse vaatlus viidi läbi suvinisuga, sort „Triso“ ja suviodraga, sort 

„Propino.“ Selleks, et tagada andmete parim tõlgendamine, on kombainide massipõhised 

jõudlused teisendatud mahupõhiseks jõudluseks. Mahupõhine jõudlus (m
3
/h) arvestab vilja 

mahumassi ning selle niiskust. Seetõttu saab mahupõhise jõudluse põhjal hinnata 

kombainide jõudlusi erinevaid teraviljakultuure koristades. 

Massipõhine jõudlus teisendatakse mahupõhiseks jõudluseks järgneva valemiga  



m

V

q
q                       (5.1) 

kus qV  on   mahupõhine jõudlus m
3
/h; 

 qm – massipõhine jõudlus t/h; 

 γ     – teravilja mahumass t/m
3 

Teravilja mahumassi arvutamisel on võetud aluseks South Dakota State University (SDSU) 

poolt välja töötatud teraviljakultuuri põhise niiskuse teisendamise tabeleid [30, 31] 
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Teenusepakkuja ja müügiettevõtte kombainide vaatlusandmed olid esitatud sarnases 

vormis teraviljakombaini pardaarvuti väljatrüki näol (lisa A ja B). Andmed on esitatud 

tabelites, kus andmekogud on nummerdatud andmete kogumise algusest kogumise lõpuni. 

Kuna tangensiaalpeksuseadme ning rootorpuisturitega kombaini töö teostati ainult suvinisu 

põldudel, puuduvad antud kombaini andmed odra koristamise kohta.  

 

5.2. Vaadeldavate teraviljakombainide tehnilised näitajad 

Kõigi kolme vaadeldava kombaini peksuorganiteks oli mitmest trumlist koosnev 

tangensiaalpeksuseade. Kaks neist, New Holland CX8080 ja Claas LEXION 650 omasid 6 

klahviga puistureid (tabel 5.1). Mõlemat klahvkombaini saab liigitada samasse 

võimsusklassi nii mootori nimivõimsuse kui mootori töömahu poolest. Samuti oli mõlema 

klahvkombaini varustuses sarnase laiusega heedrid, vastavalt 7,3 ja 7,5 m. 

Tabel 5.1. Vaadeldavate teraviljakombainide põhiandmed [12, 32, 33] 

Kombaini näitajad 1. NH CX8080 
2. CLAAS 

LEXION 650 

3. CLAAS 

LEXION 760 

Peksutrumli laius, m 1,56 1,70 1,70 

Peksutrumli diameeter, m 0,75 0,60 0,60 

Peksukorvi pindala, m
2
 1,18 1,26 1,26 

Puisturi tüüp Klahv Klahv Rootor, 2 tk 

Puisturite arv 6 6 - 

Puisturite pindala, m
2
 5,93 7,48 - 

Rootorite pikkus, m - - 4,20 

Rootorite diameeter, m - - 0,45 

Sõelte pindala, m
2
 5,40 5,80 6,20 

Terapunkri maht, m
3
 10,50 9,00 10,50 

Väljalaadimisteo jõudlus, m
3
/s 0,11 0,11 0,11 

Mootori silindrite asetus ja arv rida 6 rida 6 v 8 

Mootori töömaht, l 9,0 9,3 16,0 

Mootori nimivõimsus, kW/hj 260/354 239/325 350/476 

Mootori maksimaalne võimsus, kW/hj 290/394 264/359 390/530 

Kütusemahuti suurus, l 1 000 800 1150 

Heedri laius, m 7,30 7,50 10,50 

Kaal, kg  15 270 
*
 15 120 

**
 17 400 

**
 

Ostuhind, € 226 000 254 000 350 000 
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* Ilma heedrita, tühi terapunker, ilma aganapuisturita ja põhupurustita, täis kütusepaak. Vedaval 

sillal rehvid mõõduga 800/65R32. Juhitaval sillal rehvid mõõduga 460/70R24. 

** Ratastel liikurmasin, ilma heedrita, aganapuisturita ja põhupurustita, täis kütusepaak. 

 

Võrdlusesse on lisatud Claas Lexion 760 tangensiaalpeksuseadme ning rootorpuisturitega 

kombain, heedri laiusega 10,5 m, ning mille mootori võimsus klahvkombainidest on 36 % 

suurem. 

 

5.3. Andmete analüüs 

Vaatlustulemustest on selgesti näha, et koristades suvinisu klahvkombainiga Claas Lexion 

650, on selle jõudlus võrreldes CX8080 jõudlusega 9,23 m
3
/h suurem. Seda olukorras, kus 

Lexion 650 koristatud põldudel oli üle ühe t/ha suurem saagikus ning koristatava vilja 

niiskus 5 % suurem (tabel 5.2. ja 5.3). 

Samal põllul paraleelselt töötades saavutas Lexion 650 nelja tööee läbimisel CX8080 ees 

ühe tööee pikkuse edumaa.  

Claas Lexion 650 teraviljakombain saavutas ühtlasema ning kiirema töö laiema 

peksutrumli ja suurema sõelapindala tõttu. Tänu eeljaotustrumlile ei esineneud Lexion 

650-l viljamassi peksutrumlisse ebaühtlase sisenemise tõttu järsku ülekoormamist, mille 

tulemusena peksutrumli pöörded langevad ning rihmülekandes võivad tekkida libisemised. 

Kirjeldatud probleem esines eeljaotustrumlita CX8080 teraviljakombainil just 

umbrohurikast teravlja koristades. 

Tabel 5.2. New Holland CX 8080 kolme põllu katseandmed. Suvinisu „Triso“ 

CX 8080 1* 2* 3* Keskmine 

Saak, t/ha 4,43 4,10 4,32 4,28 

Saagi keskmine 

niiskus, % 
15,48 14,83 15,02 15,11 

Jõudlus, t/h 17,15 16,29 17,92 17,12 

Jõudlus, m
3
/h 21,57 20,73 22,80 21,70 

Jõudlus, ha/h 3,87 3,97 4,15 4,00 

Jõudlus, 

ha/päev** 
30,97 31,79 33,19 31,98 

*andmekogud 

**ühe tööpäeva pikkuseks on arvestatud 8 tundi. 
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Tabel 5.3. CLAAS LEXION 650 kolme põllu katseandmed . Suvinisu „Triso“ 

Lexion 650 1* 2* 3* Keskmine 

Saak, t/ha 5,06 5,45 5,51 5,34 

Saagi keskmine 
niiskus, % 

19,00 19,30 22,00 20,10 

Jõudlus, t/h 25,71 26,60 25,14 25,82 

Jõudlus, m
3
/h 31,18 32,26 29,36 30,93 

Jõudlus, ha/h 5,08 4,88 4,55 4,84 

Jõudlus, 

ha/päev** 
40,64 39,04 36,4 38,69 

*andmekogud 

**ühe tööpäeva pikkuseks on arvestatud 8 tundi. 

 

Kuna Lexion 760 teraviljakombaini töö teostati põllul, mille saagikus oli 3,69 t/ha (tabel 

5.4), oli rootorpuisturitega kombaini mahupõhine jõudlus suhteliselt madal. See ületas aga 

suurema saagikusega põldudel töötanud klahvkombainide jõudlusi. 

Lexion 760 kolme erineva põllu andmekogude väljaprint toimus kõikide tulemuste 

keskmisena. Seetõttu on tabelis 5.4 üks andmerida. 

Tabel 5.4. CLAAS LEXION 760 katseandmed. Suvinisu „Triso“ 

Lexion 760 1* 

Saak, t/ha 3,69 

Saagi keskmine 

niiskus, % 
18,20 

Jõudlus, t/h 27,92 

Jõudlus, m
3
/h 34,28 

Jõudlus, ha/h 7,56 

Jõudlus, 

ha/päev** 
60,48 

*andmekogud 

**ühe tööpäeva pikkuseks on arvestatud 8 tundi. 
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Suviodra koristamisel olid Lexion 650 mahupõhne jõudlus 10,67 m
3
/h suurem CX8080 

kombainist. Seda sarnaste koristustingimuste korral, kus saakide ning keskmise niiskuse 

erinevus oli mõlemal juhul 7 % (tabel 5.5. ja 5.6).  

Tabel 5.5. New Holland CX 8080 kolme põllu katseandmed. Suvioder „Propino“ 

CX 8080 1* 2* 3* Keskmine 

Saak, t/ha 3,51 3,73 4,89 4,04 

Saagi keskmine 

niiskus, % 
13,83 18,66 20,61 17,70 

Jõudlus, t/h 13,62 15,56 20,85 16,68 

Jõudlus, m
3
/h 21,57 23,59 30,81 25,32 

Jõudlus, ha/h 3,88 4,17 4,26 4,11 

Jõudlus, 
ha/päev* 

31,04 33,37 34,11 32,84 

*andmekogud 

**ühe tööpäeva pikkuseks on arvestatud 8 tundi. 

 

Tabel 5.6. CLAAS LEXION 650 kolme põllu katseandmed. Suvioder „Propino“ 

Lexion 650, oder 1* 2* 3* Keskmine 

Saak, t/ha 4,52 4,65 3,77 4,31 

Saagi keskmine 
niiskus, % 

14,5 15 17,3 15,60 

Jõudlus, t/h 24,75 24,05 19,23 22,68 

Jõudlus, m3/h 39,83 38,25 29,87 35,99 

Jõudlus, ha/ha 5,48 5,17 5,09 5,25 

Jõudlus, 

ha/päev* 
43,81 41,38 40,72 41,97 

*andmekogud 
**ühe tööpäeva pikkuseks on arvestatud 8 tundi. 
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Joonis 5.1. Kombainide päevapõhised jõudlused, suvinisu „Triso“ ja suvioder „Propino“  

Koristades nii suvinisu kui suviotra on mõlema klahvkombaini päevapõhiste jõudluste 

vahe alla 10 % (joonis 5.1). Suurim päevapõhine jõudlus saavutati Claas Lexion 760 

teraviljakombainiga (60,48 ha/päevas). See ületas suurima jõudlusega klahvkombaini 56 % 

võrra. 

 

5.4. Järeldused 

Kahe koristatava teraviljakultuuri korral oli mõlema tangensiaalpeksuseadme ning 

klahvpuisturitega kombainide mahupõhiste jõudluste erinevus proportsionaalne, olles 

mõlemal juhul ligilähedane, 10 m
3
/h (joonis 5.2). Sama proportsionaalsus kehtib ka päevas 

koristatava pinna kohta. Sellest tulenevalt on põhjendatud paralleelselt töötades 25 % 

suurem töökiirus. 

Et Claas Lexion 650 klahvkombain töö on ühtalasem ja kiirem ning sellest tulenevalt on 

jõudlus suurem, on kallima soetushinnaga tangensiaalpeskuseadme ning klahvpuisturiga 

teraviljakombaini ost õigustatud 
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Joonis 5.2. Kombainide mahupõhised jõudlused , suvinisu „Triso“ ja suvioder „Propino“.  

Arvestades asjaolu, et rootorpuisturitega teraviljakombainiga koristatud teravilja 

vigastatused on väiksemad kui klahvkombainil ning et päevapõhine jõudlus on üle 50 % 

suurem, kaalub see üles ligi 40 % suurema investeeringu. Sellega on täidetud ettevõtte 

poolt esitatud põhitingimused. 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö eesmärgiks oli teha parima võimaliku teraviljakombaini valik konkreetsele Eesti 

teraviljatootjale. Selleks analüüsiti tangensiaalpeksuseadme ning klahvpuisturitega, 

tangensiaalpeksuseadme ning rootorpuisturitega ning aksiaalpeksuseadmega 

teraviljakombainide tööorganite erinevusi ning nende sobivust Eesti teraviljatootjale. 

Peksuseadmete võrdlusest tuleneb, et seemne kvaliteedi seisukohast on parim 

aksiaaltrumliga teraviljakombain. Aksiaalse asetusega rootoris toimub terade eraldamine 

viljamassist hõõrdejõu toimel, mis vähendab tera vigastamise riski. Aksiaaltrumliga 

teraviljakombaini teiseks eeliseks on tema suurem jõudlus võrreldes 

tangensiaalpeksuseadmetega. Üks rootorkombain võib ideaaltingimustel asendada kahte 

tangensiaalpeksuseadme ning klahvpuisturitega kombaini.  Samas on 

aksiaalpeksuseadmega teraviljakombainid tundlikumad vilja niiskuse suhtes. Sellega 

langeb jõudlus. Parim valik sel juhul on hübriidkombain, kus on ühendatud nii 

tangensiaalpeksuseade kui rootorpuisturid. Sellega tagame tera piisava kvaliteedi, hea 

jõudluse erinevate klimaatiliste tingimuste korral mis on võrreldav aksiaalpeksuorganiga. 

Suurem jõudlus tagab teravilja õigeaegse koristuse, millega garanteeritakse tera kvaliteet 

ning väikseimad terakaod. See on üks kaalukamaid kriteeriume, mille järgi 

teraviljakombaini valida. Samuti peab lähtuma koristatava pinna suurusest ning põhu 

kvaliteedist, soetushinnast ning hooldustoest. 

Ettevõtte vaatlusandmete analüüsi tulemusena selgus, et tangensiaalpeksuseadme ning 

klahvpuisturitega kombainide puhul on oluline peksutrumlite paigutus. Eeljaotustrumliga 

klahvkombain tagas ligi 25 % suuremad jõudlusnäitajad. Samuti on õigustatud 

rootorpuisturitega teraviljakombaini ost, sest katseandmetel on selle päevane jõudlus 50 % 

võrra suurem. 
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Lisa A. Claas Lexion 760 pardaarvuti väljatrükk 

Parameeter Tulemus 

Töötunnid, h 6,99 

Töötunnid põllul, h 4,56 

Eff. Tööaeg, h 3,79 

Põhupurusti tundude arv, h 4,56 

Pindala, ha 28,63 

Põhuhekselduspind, ha 28,63 

Pindala/töötunnid, ha/h 7,56 

Teepikkus kokku, km 51,65 

Läbitud teepikkus teedel, km 16,79 

Läbitud teepikkus põllul, km 34,86 

Kütuse kogus kokku, l 427,5 

Kütusekogus teedel, l 20,50 

Kütusekogus põllul, l 407,0 

Kütusekogus/töötunnid, l/ha 61,20 

Kütusekogus/pindala, l/ha 14,21 

Kütusekogus/saagikogus, l/t 3,85 

Saagikogus, t 105,69 

Kuivataud saak, t 101,25 

Keskmine niiskus, % 18,20 

Saagikogus/töötunnid, t/ha 27,92 

Koristatud kogus/pindala, t/ha 3,69 
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Lisa B. Claas Lexion 650 pardaarvuti väljatrüki näidis

Parameeter Tulemus 

Töötunnid, h 3,56 

Töötunnid põllul, h 2,48 

Eff. Tööaeg, h 2,19 

Põhupurusti tundude arv, h 3,17 

Pindala, ha 11,12 

Põhuhekselduspind, ha 11,12 

Pindala/töötunnid, ha/h 5,08 

Teepikkus kokku, km 21,52 

Läbitud teepikkus teedel, km 0,00 

Läbitud teepikkus põllul, km 21,52 

Saagikogus, t 56,30 

Kuivataud saak, t 53,48 

Keskmine niiskus, % 19,00 

Saagikogus/töötunnid, t/ha 25,71 

Koristatud kogus/pindala, t/ha 5,06 

 

 


